Kunstroute Kralingen-Crooswijk 2019
Sinds een tijdje wordt er gewerkt aan een nieuw bezoekerscentrum achter molen De Ster met
daarin een ontvangstruimte voor bezoekers en faciliteiten voor vrijwilligers. De fondsenwerving
is gestart en hopelijk kan het bezoekerscentrum in 2020 open gaan. (www.snuifmolens.nl/centrum)

Kunst en Mensenrechten beeldentuin

De dertiende Kunstroute Kralingen-Crooswijk vindt plaats van donderdag 3 oktober tot en met vrijdag 11 oktober. Op deze pagina’s leest u over de belangrijkste
activiteiten en exposities.

Elma Oosthoek van stichting Flagen cureert een Kunst en Mensenrechten beeldentuin in de tuin
van molen De Ster. Kunstenaars van stichting KunstWerkt hebben zich laten inspireren door de
Universele verklaring voor de Rechten van de Mens die dit jaar zeventig jaar bestaat. Kunstenaars
zijn aanwezig voor uitleg en voordrachten van gedichten die zijn geschreven naar aanleiding van
het gekozen thema. Er is gelegenheid om een petitie van Amnesty te tekenen. De app ‘MensenrechtenVLD’ is gevuld met informatie over de kunstenaars en de achtergrond van de installaties.
(www.flagen.nl)

Voorwoord

Kunstroutes organiseren is als het leven zelf; soms gaat alles voorspoedig en soms zit het tegen.
Dan zijn er ineens uitdagingen die een extra beroep doen op de inventiviteit en het doorzettingsvermogen van de organisatoren. Bovenal is het belangrijk om altijd voor ogen te houden waarom we toch zo graag weer een kunstevenement willen organiseren. Simpelweg omdat kunst het
leven verrijkt en mensen verbindt. Kunst is synoniem voor groei, inspiratie en uitwisseling.
Na 12 kunstroutes met veel hoogtepunten bleek het organiseren van de 13de niet zo eenvoudig. Het moest met minder geld en minder vertrouwde locaties. Dat vraagt om keuzes… Dit jaar
maakten we geen boekje, maar een handige programma-hand out. Onze website http://www.
kunstroutekralingencrooswijk.nl/site/ wordt daarmee belangrijker. Dat maakt ons ook meer flexibel. Kijkt u daarom vooral iedere dag even op onze website! Voor alles dat voorbij is, komt iets
nieuws in de plaats. Dat geldt ook voor elementen van de kunstroute. In de kunstroute-editie
2019 vindt u een aantal nieuwe locaties. ‘Hotspots’, plekken waar mooie kunst te zien is en waar
leuke en verrassende dingen gebeuren.
Het is goed om te merken dat ook nieuwe partijen graag willen samenwerken met de kunstroute. De aftrap op donderdag 3 oktober is daarom in The Student Hotel Rotterdam, een bijzondere
plek in Kralingen. Een mooie hotspot vindt u aan de Kralingse Plas; een tweetal molens waaraan
een fraaie nieuwe B&B is gekoppeld. Zo Gezegd, een voor ons nieuwe locatie, verscholen achter
de huizen, ligt aan de Hoflaan. En last but not least hebben we een aantal prachtige exposities in
het Heinekenhuis in Crooswijk. Met dank aan Stadsherstel Rotterdam, dat ons genereus ter wille
is geweest.
Ik dank ook de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, onze sponsoren en niet in de laatste
plaats de deelnemende kunstenaars. Zonder hen was er geen kunstroute. Ik wens u veel kijk-,
belevings- en ontmoetingsplezier.
Arjen Baas, voorzitter

Specerijen workshops

Ronald van Rikxoort van het EAT ART Collective verzorgt een workshop rond het thema ‘specerijen’. Hou onze website in de gaten voor meer informatie. De workshops worden gegeven in de
Rotterdamse Zeilschool de Lelie, die gevestigd is in de voormalige karottenfabriek achter molen
De Lelie.
Na afloop van een workshop is er gelegenheid om molen De Ster te bezoeken en, als de wind
meewerkt, te ruiken, horen en zien hoe specerijen in de molen worden gemalen. Ronald serveert
er ‘s middags ook een warme, smakelijke en uiteraard kruidige hap voor de bezoekers van de
kunstroute.
“EAT ART collective is een collectief van multidisciplinaire alleskunners die gefascineerd zijn door de
wereld rondom eten. We hebben allemaal een andere mening over kunst en eten. Als die samenkomen, dan wordt het gesprek interessant. Wij moedigen onszelf en anderen aan om de wereld te ontdekken door een mix van kunst, eten, technologie en mensen.”(www.eatartcollective.nl)

Exposities en historische rondleiding

Naast het bovenstaande programma exposeren er kunstenaars in molen De Ster, in de bed
& breakfast naast molen De Ster én in en om de Rotterdamse Zeilschool de Lelie. U kunt in de
zeilschool het hele weekend terecht voor een warm of een koud drankje. (www.zeilschooldelelie.
com)
Op zondag 6 oktober geeft historicus Dik Vuik een rondleiding door het ‘oude bos’. Onderweg
vertelt hij over de aanleg en de ontwikkeling van dit oudste en rustieke deel van het Kralingse Bos.
De rondleiding eindigt bij de molens aan de Kralingse Plas. Na afloop is er gelegenheid om de
beeldentuin te bezoeken en/of onder begeleiding van een molenaar molen De Ster te bezoeken.
Zondag 6 oktober
Startpunt: rotonde aan begin Plaszoom
Tijd: 12.00 uur
Duur: circa anderhalf uur

Kunstroute opent bij The Student Hotel

De Kunstroute Kralingen-Crooswijk slaat elk jaar weer nieuwe culturele wegen in en dit jaar
brengt ons dat voor de opening in The Student Hotel Rotterdam aan de Willem Ruyslaan.
De opening van de kunstroute vindt plaats op donderdag 3 oktober om 17.00 uur (inloop vanaf
16.30) en wordt verricht door Siebe Thissen, hoofd van de afdeling beeldende kunst & openbare ruimte van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. De opening wordt muzikaal opgeluisterd door jazz-zangeres Bianca Sallons, die met haar trio op een persoonlijke wijze Woodstock
repertoire brengt. Ook is er verrassende kunst te zien.
Tijdens het openingsfeest en het atelierweekend tonen we mediakunst van diverse kunstenaars,
onder meer video-art van Diederik Klomberg, eindexamenwerk van alumni van de Willem de
Kooning Academie en interactieve installaties van Aldo Hoeben en Jeanine Verloop. Daarnaast
geven we een impressie van de andere hotspots, zoals de Kunst en Mensenrechten beeldentuin
bij molen De Ster en de exposities in het Heinekengebouw van Ben Wind, Wim Biesheuvel en
Gregoir Donker. Verder zijn er nog verschillende spannende locaties in de maak en exposeren er
deelnemers van de atelierroute met modern werk.
Donderdag 3 oktober 17.00 uur, inloop vanaf 16.30 uur
The Student Hotel Rotterdam
Willem Ruyslaan 225
Rotterdam-Kralingen

Hotspot molens De Ster en De Lelie

De Ster en De Lelie bij de Kralingse Plas in Kralingen zijn de enige nog werkende snuif- en specerijenmolens. De Ster, oorspronkelijk daterend uit 1829, is twee keer herbouwd na brand. De Lelie
(1777) verkeert nog in de originele staat. De deuren van molen De Ster staan het hele weekend
open voor bezoekers. Bij voldoende wind zijn beide molens ook in bedrijf. De molenaars geven
u graag uitleg over de productie van snuiftabak, het malen van specerijen en de werking en
geschiedenis van de molens. De specerijen die in de molen gemalen worden zijn te koop in De
Ster. (www.snuifmolens.nl)

Wat u niet mag missen!

Exposities in het Heinekengebouw
Aan de Crooswijksesingel staat het voormalige kantoorgebouw van de Heinekenbrouwerij.
Een statig pand, gebouwd in 1932 en ontworpen door de architect Willem Kromhout. Het gebouw zelf is al een bezoek waard.
In dit pand presenteert de Kunstroute Kralingen-Crooswijk werk van een drietal topkunstenaars.
Er zijn foto’s te zien van de in 2010 omgekomen havenfotograaf Ben Wind. Bijzonder is ook de
expositie van steendrukken, gemaakt door de inmiddels overleden kunstenaar Wim Biesheuvel.
De beeldhouwer Gregoir Donker exposeert er beelden uit zijn rijk en indrukwekkend oeuvre.
Zaterdag 5 en zondag 6 oktober, 12.00-18.00 uur
Heinekengebouw
Crooswijksesingel 5

workshops op school om in natuurkunstwerken, begeleid door de beeldend kunstenaars Esther
van der Eerden (ook de kunstjuf van de Arentschool) en Willem van Hest.
Tijdens de Kunstroute Kralingen-Crooswijk hangen de kinderkunstwerken als vlinders in het
heldere licht van de glazen kas van de tuin.
Zaterdag 5 en zondag 6 oktober, 12.00-18.00 uur
Botanische Tuin Kralingen
Cederstraat 5 / Kralingse Plaslaan 110-B

Workshop Woordkunst

Alfabet Soep organiseert onder leiding van Mizt aan de Maas een workshop spoken word voor
(jong) volwassenen. Alfabet Soep is een platform voor woordkunst in Rotterdam, met een hart
voor Crooswijk. Het concept is simpel: een middagje woordkunst en soep.
Na afloop van de workshop krijgen deelnemers rond 16.30 uur de kans om hun woordkunst live
voor te dragen aan het publiek. Het publiek kan ondertussen genieten van een heerlijk kommetje
soep.
Zaterdag 5 oktober 2019
Participatiecentrum aan de Boezemstraat 187
Inloop: 14.00 uur
Start: 14.30 uur
Duur: 2 uur
Kosten: € 15,00 per persoon
Aanmelden via alfabetsoeprotterdam@gmail.com
https://www.facebook.com/alfabetsoep/

Kunst en Mensenrechten beeldentuin
Oostelijk Zwembad

Het Beatrixbad, te vinden in het Oostelijk Zwembad, is opnieuw een locatie van de kunstroute.
Bezoek deze verrassingslocatie en bekijk er kunst in een bijzondere omgeving. Kijk voor meer
informatie op onze website.
Zaterdag 5 en zondag 6 oktober, 12.00-18.00 uur
Oostelijk Zwembad
Gerdesiaweg 480

Hofje van Gerrit de Koker

Ook het hofje van Gerrit de Koker, gelegen aan in de Sionstaat in Kralingen, is dit jaar onderdeel
van de Kunstroute. Er wordt een performance uitgevoerd en er zijn beelden te zien. Bovendien
kunt u genieten van een prachtige tuin.
Zaterdag 5 en zondag 6 oktober, 12.00-18.00 uur
Hofje van Gerrit de Koker
Sionstraat (tuiningang)

Culinaire Route

Het wandelen of fietsen van de kunstroute is dit jaar nog leuker én smakelijker. Op vijf plekken
langs de route kunt u een hapje eten of drinken terwijl u naar kunst kijkt. Bij molen De Ster aan
de Kralingse Plas kunt u op zaterdagmiddag genieten van een smakelijk warme en uiteraard
kruidige hap, geserveerd door EAT ART Collective. Vlakbij De Ster, bij de Rotterdamse Zeilschool
de Lelie, kunt u het hele weekend terecht voor een warm of koud drankje.
In het participatiecentrum aan de Boezemstraat 187 kunt u op zaterdag aan het eind van de dag
bijkomen met een lekkere kom soep voor een vriendelijke prijs, terwijl u luistert naar de voordrachten van de cursisten van Alfabetsoep, een platform voor Spoken Word artiesten.
U kunt het hele weekend snoepen bij de Bakkerswinkel aan het Oostplein, die speciaal voor de
bezoekers van de route een lekkere zoete aanbieding heeft. Lokanta aan de Waterloostraat is speciaal voor de kunstroute zowel op zaterdag als op zondag open voor de lunch en serveert een bijzonder gerechtje voor een kunstrouteprijs.

Ateliergebouwen, Karmijn en Pro Rege

Verschillende ateliergebouwen in Kralingen-Crooswijk staan tijdens de Kunstroute KralingenCrooswijk open voor bezoekers. Zo bent u onder meer welkom bij de kunstenaarslocaties aan
de Pootstraat 43 en op de zolder van de boksschool aan de Pootstraat 41-A in Crooswijk, en in de
Lambertusstraat 104 in Kralingen.
Ook het ateliergebouw aan de Nesserdijk 406 doet mee, met werk van verschillende kunstenaars in het oude schoolgebouw van het vroegere Kralingeroord. Ten slotte exposeert een aantal
kunstenaars in gebouw Pro Rege aan de Oudedijk 113 en is er een exposities van Kunstenaarscollectief Karmijn in het Participatiegebouw aan de Boezemstraat 187.
Kijk voor meer informatie op onze website!

Veertig jaar HAL 4

In Theater HAL 4 aan de Maas wordt op zondag 6 oktober het 40-jarig bestaan van het theater
gevierd. DIG IT UP galerie en erfgoedlab organiseert in samenwerking met betrokken een middag vol herinneringen aan alle voorstellingen, optredens en initiatieven als Digital Playground en
Rotterdams Lef. Kijk op de website van DIG IT UP voor de laatste informatie: www.digitup.nl/hal4

Workshops deelnemende kunstenaars

Tijdens het weekend van de kunstroute worden er ook workshops gegeven door de deelnemende kunstenaars zelf. Het volledige programma treft u aan op de website.

Workshops Kunst kijken

De Kunstroute werkt ook dit jaar weer samen met de Kunstuitleen Rotterdam, gevestigd aan
Goudsesingel 268. De Kunstuitleen verzorgt een tiental workshops voor de kunstroute. De workshops worden gegeven aan ouderen in verschillende verzorgingshuizen. In dit verband is er
ook aan kinderen gedacht: de kunstuitleen Rotterdam leert kinderen en docenten van de
Arentschool naar kunst kijken en er over praten in workshops ‘KUNST, bekijk het maar...’
Kunst kijken, de associaties en gevoelens die dat oproept en het contact daarover met elkaar zijn
hierbij belangrijke thema’s. Op deze manier betrekt de Kunstroute Kralingen-Crooswijk ook ouderen en kinderen bij dit kunstevenement.

Kunstveiling en feestelijke afsluiting

Op vrijdag 11 oktober sluiten we de Kunstroute Kralingen-Crooswijk af met een kunstveiling.
Deze veiling vindt plaats bij Fleurs Depot. De opbrengst van de verkochte werken komt ten
goede aan zowel de kunstenaars als deels aan de Kunstroute Kralingen-Crooswijk. Na afloop is er
een feestelijke afsluiting van de kunstroute. Steun de kunst in Kralingen-Crooswijk en kom naar
de veiling!
Vrijdag 11 oktober, 17.30 uur
Fleurs Depot
IJsclubstraat 13-B

Actuele informatie op de website en facebook

Op deze pagina’s in De Ster leest u over een aantal highlights van de Kunstroute KralingenCrooswijk. Maar er is nog veel meer te vinden in het kunstroute-programma. Alle actuele
informatie over de activiteiten en beschrijvingen van de deelnemende kunstenaars kunt u vinden op onze website. En volgt u ons al op onze facebookpagina? Ook daar zijn dagelijks nieuwe
berichten te vinden over het programma en de deelnemers.
www.kunstroutekralingencrooswijk.nl
https://www.facebook.com/kunstroutekc

Dankwoord

Kinderen maken natuurkunst

In de Botanische Tuin Kralingen gaan 45 kinderen van de Arentschool aan de slag met de
natuur. In september vertelt tuinman Ton kinderen van de Arentschool over bloemen, de bomen
en planten in de Botanische Tuin Kralingen. Na deze excursie zetten de kinderen hun indrukken in

De 13de Kunstroute Kralingen-Crooswijk is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van
de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, Stichting Elise Mathilde Fonds en Van Ommeren-De Voogt Stichting.
(plus logo’s gemeente en 2 fondsen)

