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1. Inleiding 

Als Rotterdams kunstplatform voor een uiteenlopend publiek, in een stad die steeds 
diverser wordt, streeft A Tale of a Tub sinds de oprichting naar artistieke en 
maatschappelijke relevantie. Zes jaar geleden zijn we begonnen als platform met 
hedendaagse beeldende kunst en cultuur als voornaamste kernwaarden; een plek met 
verscheidenheid in de genen, waar artistieke ontwikkelingen gefundeerd zijn op ruimte 
voor experiment en innovatie. Als presentatie-instelling voor hedendaagse beeldende 
kunst en cultuur stelt A Tale of a Tub zich de missie om een kritische reflectie van de 
samenleving en de gedeelde leefwereld te bieden. Hierbij zetten we de praktijken van 
kunstenaars, curatoren en verschillende beoefenaars in als middel om complexe 
maatschappelijke vraagstukken en debatten te overdenken, problematiseren, 
materialiseren en bespreekbaar te maken voor een publiek. We bezien onze positie 
hierin als bruggenbouwer tussen disciplines en de diversiteit aan belanghebbende 
publieken, als sociale verzamelplaats voor het versterken en verrijken van onze 
dagelijkse leef- en werkpraktijken. Ons geëngageerde en actuele programma laat de 
nieuwste internationale ontwikkelingen in de kunst zien door middel van 
tentoonstellingen, performances, lezingen en gesprekken, (film)screenings en 
publicaties.  

 A Tale of a Tub is opgericht uit de noodzaak om een plek te creëeren waar er 
ruimte is voor innovatie, experiment en reflectie. Een plek waar de talenten van jonge 
opkomende en mid-career kunstenaars zich kunnen ontwikkelen door het vinden van 
nieuwe wegen binnen de ontwikkeling van de hedendaagse kunst. A Tale of a Tub biedt 
kunstenaars, curatoren en makers de gelegenheid om een tijd te experimenteren en 
nieuw werk te ontwikkelen, waarbij de organisatie kruisbestuivingen tussen disciplines 
en kennisgebieden aanmoedigt. A Tale of a Tub heeft de afgelopen jaren haar rol vervuld 
als testgrond voor artistieke experimenten, die grotere gevestigde instellingen vaak niet 
(meer) aandurven. Deze testgrond is niet alleen van belang voor de innovatie binnen de 
hedendaagse kunst, maar reikt ook verder dan de kunstwereld. A Tale of a Tub is er voor 
de professionele ontwikkeling van een loopbaan in de kunst, zowel voor die van de 
deelnemende curatoren en de kunstenaars uit het programma, als de uitgenodigde 
gastschrijvers, gastcuratoren en andere onderzoekers.  

 2019 was een jaar van belangwekkende transities voor A Tale of a Tub. Na een 
periode van vijf jaar hebben Nathanja van Dijk en Suzanne Wallinga, de mede-
oprichters en voormalig directeuren van A Tale of a Tub, besloten om hun praktijk elders 
voort te zetten en een nieuwe directie aan te stellen. Per september 2019 vormen Julia 
Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk het nieuwe directieteam van A Tale of a 
Tub. Vanaf deze aanstelling zijn reeds een aantal structurele hervormingen 
verwezenlijkt, waaronder de realisatie van additionele tentoonstellingsruimte in de 
kelder van het complex, een verdubbeling van de programmering, en het aanstellen van 
een vaste educatie-medewerker. In aanvulling hierop is bij het aantreden van het nieuwe 
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directieteam de samenstelling van de Raad van Toezicht herzien en kent de raad met het 
aantreden van twee nieuwe leden een uitsluitend Rotterdams profiel. Een tweede 
belangrijke pijler werd gevormd door de voorbereiding en afronding van het aanstaande 
Cultuurplan. A Tale of a Tub maakt sinds 2017 onderdeel uit van het Cultuurplan van de 
Gemeente Rotterdam en hoopt de voortgang van de instelling opnieuw verder te 
bestendigen als onderdeel van het Cultuurplan in de periode 2021-2024 (zie onderdeel 
Vooruitblik). 

 Onze oprechte dank gaat uit naar de kunstenaars, curatoren, wetenschappers, 
theoretici, en ander (kunst)professionals, die het afgelopen jaar met ons hebben 
samengewerkt. Daarnaast bedanken we onze samenwerkingspartners, ons publiek, de 
partnerinstellingen en de subsidieverstrekkers en sponsoren, die eraan hebben 
bijgedragen dat wij door het jaar heen een kwalitatief hoogstaand programma hebben 
kunnen realiseren en delen. Natuurlijk zou niets van dit alles mogelijk zijn geweest 
zonder ons geweldige team van medewerkers en vrijwilligers. Ook hen willen wij 
hartelijk danken voor hun onmisbare bijdrage.  
 
Julia Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk 
Directie A Tale of a Tub  

Mede namens de Raad van Toezicht: Norbert de Munnik (voorzitter), Lisette van der 
Valk (penningmeester), Vinod Singh (algemeen lid). 
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2. Terugblik 

Binnen deze sectie van het jaarverslag blikken wij terug op onze activiteiten in 2019. We 
presenteerden zes tentoonstellingen en een uitgebreid programma van lezingen, 
filmscreenings, leesgroepen en performances, waarin kunstenaars en andere culture 
beoefenaars aanzetten tot denken over onze verhouding tot elkaar en onze 
leefomgeving. Door de directiewissel is het programma artistiek-inhoudelijk vanaf 
september 2019 georiënteerd op intersectioneel ecologisch denken. Hierbinnen komt 
de nadruk te liggen op onderwerpen rond natuur, het gedeelde leefklimaat, gender en 
feminisme, dekolonisatie, de toenemende invloed van digitale infrastructuren en 
geavanceerd kapitalistische en neoliberale structuren, en hoe deze met elkaar 
verstrengelen in een doorlopend urgent en maatschappijkritisch programma. 

Na afloop van de tentoonstelling Leviathan van kunstenaar Shazad Dawood in januari 
ging het programmajaar van start met de tentoonstelling Sensory Primer van 
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kunstenaar Kate Cooper. Als onderdeel van de jaarlijks terugkerende C.o.C.A. 
Commission presenteerde Cooper een nieuwe, in opdracht gemaakte video-installatie 
naast een herziene versie van haar eerdere werk Symptom Machine (2017). Cooper’s 
werk toont en geeft inzicht in de manier waarop afbeeldingen geproduceerd worden 
voor consumptie, waarbij ze test waar de grenzen van representatie liggen binnen het 
spanningsveld van het menselijk lichaam en de hedendaagse infrastructuren van 
kapitaal en digitale technologie. De tentoonstelling werd genoemd als hoogtepunt van 
de Art Rotterdam kunstweek in het Belgische tijdschrift Hart, en werd door Roos van 
der Lint besproken in De Groene Amsterdammer: “Sensory Primer is tot slot een 
interessant nieuw werk van Cooper in de centrale ruimte van A Tale of a Tub waarin de 
kunstenaar ónder de huid van een lichaam kruipt. We zien botten, spieren en organen in 
het wit, als op een röntgenscan, soms samen herkenbaar als een menselijk lichaam, soms in 
een buiteling over elkaar, alsof de zwaartekracht is weggevallen en de losse onderdelen 
hun functie hebben verloren. Een stel longen haalt op een toren van drie beeldschermen 
adem, je hoort de lucht stromen. Adem in, adem uit.”1 

Vervolgens opende in april de groepstentoonstelling Guten Morgen Europa, 
samengesteld door gastcurator en kunstenaar David Jablonowski. De tentoonstelling 
presenteerde werk van Jannis Marwitz, Patrizio di Massimo en Anna Bella Geiger 
naar aanleiding van de tekst Guten Morgen, Europa! die in mei 2000 op de cover van de 
Duitse krant Der Spiegel prijkte. De tentoonstelling stelde zich als doel om een 
eigentijdse visie op de Europese geschiedenis in verband te brengen met de klassieke 
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mythe over de creatie van Europa. In een recensie in kunsttijdschrift Metropolis M 
concludeerde Mare van Koningsveld: “[…] De tentoonstelling biedt een historische 
relativering, die laat zien dat de hectiek van vandaag van alle tijden is, evenals de angsten 
waarmee die gepaard gaan. Maar misschien dat we de tentoonstelling nog het beste 
beschouwen als een pleidooi voor een kleinschalig, hanteerbaar en tolerant Europa in een 
evenzo tolerante wereld. Populisme en andere crises hebben het wantrouwen 
aangewakkerd, maar we zouden ons er bewust van moeten worden hoeveel wij met elkaar 
aan verleden delen.”2 

In het septemberblok, onder leiding van de nieuwe directie, werden een tweetal 
tentoonstellingsprojecten gepresenteerd. Kunstenaar David Bernstein werd 
uitgenodigd op basis van zijn eerdere column in Metropolis M over nieuwe vormen van 
samenkomst en sociale cohesie binnen de kunst. Zijn performatieve en participatieve 
beroepspraktijk vormde een relevant vertrekpunt om voor de directie een uitnodiging 
aan hem te verstrekken om de sociale functie van het voormalige badhuis te herzien en 
opnieuw te activeren. Op basis van die premisse werd het groepsproject The Water 
Party gerealiseerd, waarbij Bernstein samenwerkte met Ineke van der Burg, Liu Chao-
tze, Rosa Sijben, Marco Lampis, The Self Luminous Society, en 900 Stig featuring 
Indridi. Of in Bernstein’s eigen woorden: “Soms vraag ik me af wat ik zou doen als ik een 
politieke partij zou beginnen. Natuurlijk zijn er tegenwoordig veel belangrijke kwesties 
om over te praten, maar mijn partij zou zich concentreren op het sociale en spirituele 
potentieel van water. Veel voormalige badhuizen zijn veranderd in culturele locaties, en 
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met deze verschuiving hebben we de mogelijkheid verloren om openbaar een bad te nemen 
en samen te smelten. The Water Party wil dit omdraaien door gemeenschappelijke 
vloeibare liefde opnieuw in de kunstinstelling te introduceren. We zullen onze vloeibare 
agenda activeren door bezoekers de mogelijkheid te bieden om zich onder te dompelen in 
een houten hot tub en terug te keren naar de warmte van de baarmoeder. Naast deze 
belichaamde praktijk van intimiteit worden kunstwerken gepresenteerd die de 
verschillende idealen van de partij promoten, zoals: matriarchaat, samenwerken, 
goddelijke omsluiting, pijn delen als een vorm van veerkracht, en soul-flooding voor (in 
plaats van brainstormen) een alternatieve seksuele voorlichting.” 

 Gelijktijdig vond in de kelderruimte van het complex de groepstentoonstelling 
Honorary Vertebrate Club plaats, met bijdragen van kunstenaars Bianca Baldi, Sarah 
Browne, Anne Duk Hee Jordan, Tuomas A. Laitinen, Sophie Mallett, Jean Painlevé 
& Geneviève Hamon, en Sarah Ancelle Schönfeld. De tentoonstelling Honorary 
Vertebrate Club adresseerde (diep)zeeleven en ecologie in een tijd van ongekende 
klimaatverandering, de alsmaar toenemende uitputting van levensvormen en het verlies 
aan biodiversiteit. Hoofdzakelijk gericht op de octopus en andere ongewervelde 
koppotigen, zoals de inktvis, zeekatten en de nautilus, centreerde de tentoonstelling zich 
rond manieren van overleving en aanpassing in aquatische klimaten waar de 
omgevingsachtergronden meer en meer instabiel en onderhevig zijn geworden aan 
ecologisch verval, of in zijn geheel zijn opgehouden te bestaan. In plaats van de mens 
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richtte het project zich op de octopus als protagonist: een vindingrijke 
omgevingsingenieur en gereedschapsexpert met complex sociaal gedrag, die tezamen 
met de kwal floreert in klimaten die in toenemende mate onderworpen zijn aan door de 
mens gecreëerde oceaanverzuring, stijgende zeewatertemperaturen en de kolonisatie 
van onderwatergebieden door middel van diepzee-mijnbouw. Wat kunnen we leren van 
de octopus, diens aanpassingsvermogen en netwerk van breinen? Kunnen we door 
“tentaculair denken” manieren vinden om klimatologische problemen te omarmen in 
plaats van door te gaan met onze normale gang van zaken? 

Het jaarprogramma werd afgesloten met een tweetal tentoonstellingen die opende in 
november. De solotentoonstelling Eden Hotel van kunstenaar Milena Bonilla 
behandelde de erfenis van de Poolse marxistische theoreticus en activist Rosa 
Luxemburg (1871-1919). Als reactie op de belangrijkste ideeën die in het omvangrijke 
werk van Luxemburg zijn verwoord, diende de tentoonstelling beschouwd te worden als 
een verzamelplaats voor het onderzoeken van noties van botanische archivering en 
conservering, en wordt het geleidelijk een ruimte om te speculeren over en extrapoleren 
van de verschillende manieren waarop de betekenis van ‘licht’ wordt geactiveerd in 
relatie tot planten en Luxemburgs ideeën over politieke en mentale genezing. Recensent 
Lena van Tijen concludeert in Metropolis M: “Bonilla toont niet alleen aan hoe verfijnd 
revolutionaire politiek kan zijn als het mooi geformuleerd wordt, maar ook dat rebellie 
kan voortkomen uit het kijken naar de eigen achtertuin.”3 
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De groepstentoonstelling Mycelium as Lingua Franca betrok een groep kunstenaars 
die belangstelling hebben voor schimmels en, in het verlengde daarvan, in de woorden 
van antropologe Anna Tsing, de manieren waarop paddestoelen ons mensen in staat 
stellen na te denken over de mogelijkheden van het leven in kapitalistische ruïnes. De 
tentoonstelling presenteerde werk van Lizan Freijsen, Dominique Koch, The 
Mycological Twist (Anne de Boer & Eloïse Bonneviot), Dries Segers, Jenna Sutela, en 
Wouter Venema. Het project maakt een beschouwing van het bos en het mycelium als 
een mentaal veld, analoog aan het menselijk brein, met overeenkomsten in structuur, 
chemie en synapsen, en met gelijke afhankelijkheid van basisbouwstenen als koolstof, 
stikstof en water. Wat leren schimmels en het mycelium ons, en hoe bevragen ze onze 
menselijke geest en ons handelen? Zouden we ons kunnen voorstellen om het mycelium 
aan te nemen als een gedeelde taal—een lingua franca—gericht op symbiose en 
onbaatzuchtige wederkerigheid tussen verschillende bestaanswijzen, weg van 
vermoeide concepten waarin vooruitgang is gebaseerd op groei, accumulatie, 
homogeniteit door landkolonisatie voor monoculturele landbouw en ‘fossiel 
expressionisme’? Zowel Honorary Vertebrate Club als Mycelium as Lingua Franca 
werden in het februarinummer van Metropolis M beschreven als belangwekkende 
projecten bij de vorming van het discours rond kunst en ecologie.4 
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Het aangaan van samenwerkingen is een belangrijk speerpunt bij de totstandkoming 
van ons programma, waarbij het optrekken met samenwerkingspartners ons in een 
gedeelde mogelijkheid voorziet om gezamenlijk het discours rond kunst en ecologie te 
stuwen, kunstenaars te ondersteunen bij de bestendiging en voortgang van hun 
werkpraktijken, en een meer brede publieksbetrekking te verwezenlijken. Zo 
presenteerde Kate Cooper nieuw werk op basis van een werkbeurs die beschikbaar werd 
gesteld door Stichting C.o.C.A. Net als in voorgaande jaren gingen we in 2019 in gesprek 
met verschillende gastcuratoren om het meerstemmige en dynamische karakter van ons 
programma te waarborgen. Sensory Primer werd samengesteld door gastcuratoren Julia 
Mullié en Nick Torra. De tentoonstelling Guten Morgen, Europa! kwam tot stand in 
samenwerking met gastcurator en kunstenaar David Jablonowski.  

Met het publieksprogramma willen wij de dialoog over kunst in relatie tot de 
samenleving faciliteren, in ons badhuis, maar vaak ook op andere (gast)locaties. Net als 
in voorgaande jaren experimenteerden wij met interdisciplinaire programmavormen, 
gaven we uitgebreid ruimte aan performancekunst en werkten we samen om een breder 
publiek te betrekken bij de verdieping bij de kunst. Bij de tentoonstelling The Water 
Party werd een uitgebreid publieksprogramma ontwikkeld, waarbij kunstenaars, 
schrijvers en onderzoekers luistersessies en performances verzorgden als verdieping op 
het project. Hierbij werden Myriam Lefkowitz, Liu Chao-tze, Viktorija Rybakova, Rosa 
Sijben, en Paoletta Holst betrokken om een bijdrage te leveren. Bij de tentoonstelling 
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Honorary Vertebrate Club werd de performance Versipellis van kunstenaar Bianca Baldi 
opgevoerd. De tentoonstelling Mycelium as Lingua Franca kende een uitgebreid 
publieksprogramma, waaronder een vertoning van de documentaire Symbiotic Earth; 
een veldexcursie rond paddestoelen en ecologie verzorgd door Anne de Boer en Eloïse 
Bonneviot; een lezing over het mycelium door Prof. Dr. Thomas Kuyper van de 
Universiteit van Wageningen. Bij het slotevenement van de tentoonstelling Eden Hotel 
ontvingen we kunstenaars Bea McMahon en Lauren-David Garnier voor respectievelijk 
een voordracht en een in opdracht ontwikkelde cocktail als reactie op het herbarium van 
Rosa Luxemburg. 

Onze bezoekersaantallen zijn gestegen ten opzichte van 2018. We bereikten een 
gelaagd publiek dat bestaat uit (nationale en internationale) kunstprofessionals, kunst- 
en architectuurliefhebbers, en bewoners uit Rotterdam en de directe omgeving van de 
wijk Spangen. Het verstevigen van de band met deze laatste doelgroep blijft een 
prioriteit. 

De pers wist ons ook dit jaar weer goed te vinden. Naast vermeldingen op diverse online 
blogs en websites verschenen er onder andere recensies en besprekingen in H ART, NRC 
Handelsblad, De Groene Amsterdammer, en Metropolis M. 

Naast een groot aantal private (inter)nationale sponsors en fondsen investeert de 
Gemeente Rotterdam vanuit het Cultuurplan 2017–2020 en het Mondriaan Fonds 
vanuit het Meerjarenprogramma Presentatie-Instellingen (2019–2020) in A Tale of a 
Tub. We willen Stichting C.o.C.A., Pro Helvetia en de Afdeling Cultuur van Basel-Stadt 
bedanken voor hun financiële bijdragen aan ons programma. 

Voetnoten 
1 Roos van der Lint, “Adem in, adem uit,” De Groene Amsterdammer, no. 9 (februari 2019), https://
www.groene.nl/artikel/adem-in-adem-uit 
2 Mare van Koningsveld, “Guten Morgen, Europa!” Metropolis M, no. 3 (juni–juli 2019), https://
www.metropolism.com/nl/reviews/38483_guten_morgen_europa_bij_a_tale_of_a_tub 
3 Lena van Tijen, “De revolutionaire kracht van gedroogde madeliefjes – Milena Bonilla bij A Tale of a 
Tub,” Metropolis M (november 2019), http://www.metropolism.com/nl/features/
39853_milena_bonilla_tale_of_a_tub 
4 Anna-Rosja Haveman, “Onderzeewerelden van voor en na de klimaatcrisis,” Metropolis M, no. 1 
(februari-maart 2020); Lena van Tijen, “Vijf zintuigen zijn niet voldoende,” Metropolis M, no. 1 (februari-
maart 2020) 
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3. Vooruitblik 

Bij het aantreden van de nieuwe directie is besloten om een nieuwe programmakoers te 
varen. Artistiek-inhoudelijk zal het programma zich vanaf 2020 richten op 
intersectioneel ecologisch denken, waarin onderwerpen rond natuur, het gedeelde 
leefklimaat, gender en feminisme, dekolonisatie, de toenemende invloed van digitale 
infrastructuren en geavanceerd kapitalistische en neoliberale structuren met elkaar 
verstrengelen in een doorlopend urgent en maatschappijkritisch programma. We willen 
deze complexiteiten tastbaar en toegankelijk maken voor onze doelgroep en 
onderschrijven hierbij het essentiële belang van educatie in de brede zin van het woord. 
Concreet levert deze koerswijziging het volgende op:  een simultane programmering 
met verschillende tempo’s, bijvoorbeeld een educatie-project voor primair onderwijs in 
de wijk, in samenhang met een tweetal tentoonstellingsprojecten; een toename van het 
aantal (tentoonstellings)projecten van vier naar vijf à acht op jaarbasis; een grotere 
betrekking van lokale kunstenaars, met inachtneming en behoud van het internationaal 
georiënteerde profiel van de instelling; een integraal en autonoom educatief programma. 

 2020 zal worden afgetrapt met de jaarlijkse C.o.C.A. Commission, dit jaar 
vergeven aan kunstenaar Johannes Büttner die zijn tentoonstelling Wenn Ich nicht hier 
bin, bin Ich auf ’m Sonnendeck zal presenteren tijdens de Art Rotterdam kunstweek. De 
tentoonstelling zal worden samengesteld door curator Suzanne Wallinga.  Vervolgens 
zullen er een tweetal projecten openen in april: de solotentoonstelling Institute for 
Cognitive Prosperity van kunstenaar Antye Guenther, en de groepstentoonstelling 
Grenouille du Sang, met bijdragen van Gaëlle Chisne, Jean Rouch, Floris Schönfeld, 
Markus Selg, en Natalia Sorzano. In de zomer zal de eerste editie van onze Open 
Oproep aan internationale curatoren plaatsvinden, welke totstandkomt in 
samenwerking met CBK Rotterdam. Het doel van de Open Oproep is om internationale 
curatoren in Rotterdam te ontvangen voor een werkverblijf en hen te ondersteunen bij 
een project dat grotendeels bestaat uit bijdragen en samenwerkingen met Rotterdamse 
kunstenaars. Voor de uitkomst van de eerste open oproep heeft een jury de 
groepstentoonstelling The Untouchables van curatoren Fulya Erdemci en Misal Adnan 
over eco-feminisme geselecteerd.  Tijdens de opening van het nieuwe culturele seizoen 
presenteren we een grootschalige samenwerkingsproject met kunstenaar Brenda 
Tempelaar, die in samenwerking met een reeks genodigde kunstenaars werkt aan een 
project over de meer en meer gefilterde en digitale ervaring van kunst. We sluiten het 
jaar af met een solo- en duotentoonstelling over kustecologie en onderwaterkolonisatie, 
onder andere met kunstenaar Kristina Ollek. 
 Noot: Op het moment van schrijven tekent de corona-pandemie zich af in het 
culturele veld. We hebben derhalve besloten om de instelling per mid-maart tot nader 
orde te sluiten. Naar alle waarschijnlijkheid zal het programma gecontinueerd worden 
tegen het einde van juni, en zal dan hervatten met het Institute for Cognitive Prosperity 
en Grenouille du Sang. De pandemie zal naar verwachting grote invloed hebben op onze 
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(jaar)programmering, het personeelsbeleid, de publieke inkomsten, inkomsten uit 
private fondsen, de liquiditeit van de instelling, en daarbij consequenties hebben voor 
het betrekken van publiek, het publieksbereik, alsmede op educatieprogramma’s en 
samenwerkingen met scholen.  
 

4. Publieksbereik 

Met 3.842 bezoeken op locatie is ons bezoekersaantal gestegen in lijn met de ambitie te 
groeien naar 4.500 bezoekers in 2020 en 6.000 bezoekers in 2021. Daarbij willen wij 
aantekenen dat wij streven naar kwaliteit boven kwantiteit. Wij willen ons publiek actief 
betrekken bij de verdieping bij de kunst. Het organiseren van inhoudelijke 
publieksprogrammering als onderdeel van tentoonstellingen blijkt direct tot meer 
bezoekers te leiden. Bovendien wordt er door samenwerking met (interdisciplinaire) 
partners een breder publiek bereikt, doordat de kunst in verbinding wordt gebracht met 
andere domeinen in de samenleving.  

Door het aanstellen van een vaste educatie-medewerker, per september 2019, zien we 
een directe stijging in het aantal bezoeken in schoolverband. We ontvangen per 
tentoonstellingsblok een gemiddeld aantal van 150 scholieren—van primair en 
secundair onderwijs, kunstacademies, universitaire opleidingen, en buitenschoolse 
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educatie voor ouderen. We verwachten deze lijn in 2020 voort te zetten—naar 750 
educatieve bezoekers—en verder uit te bouwen naar 1.350 educatieve bezoekers per 
2024. 

Stadse Alleseters:    16%  Digitale Kijkers:    10%  
Elitaire Cultuurminnaars:  20%  Stedelijke Toekomstbouwers: 24% 
Klassieke Kunstliefhebbers: 0%  Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters: 10% 
Actieve Families:   10%  Overige:    3% 
Randstedelijke Gemakszoekers: 7% 

Kijkend naar de publiekscijfers van Rotterdam Festivals van 2019 zien we een 
oververtegenwoordiging van Stedelijke Toekomstbouwers (24%), Stadse Alleseters 
(20%) en Elitaire Cultuurminnaars (16%), voor hen is het aanbod van A Tale of A Tub 
bovengemiddeld aantrekkelijk. Vanaf 2020 willen we aan de hand van educatieve 
programma’s meer aanspraak maken op Actieve Families (10% in 2019), Digitale Kijkers 
(10% in 2019) en Wijkgerichte Vrijetijdsgenieters (10% in 2019).  

Shezad Dawood | Leviathan  
18 november 2018 – 27 januari 2019 
Bezoekers in 2019: 131 

Kate Cooper | Sensory Primer 
7 februari – 7 april 2019 
Bezoekers: 1.063 

Guten Morgen, Europa! 
17 april – 23 juni 2019 
Bezoekers: 525 

David Bernstein | The Water Party & Honorary Vertebrate Club 
7 september – 3 november 2019 
Bezoekers: 1.202 

Milena Bonilla | Eden Hotel & Mycelium as Lingua Franca 
16 november 2019 – 26 januari 2020 
Bezoekers in 2019: 921 

Printing Plant Art Book Fair 2019 (tijdens Amsterdam Art Weekend) 
23–25 november 2019 
Bezoekers: 3.000 

Totaal aantal bezoeken: 6.842 
Waarvan op locatie: 3.842  
Buiten Rotterdam: 3.000
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5. Educatie 

A Tale of a Tub werkt met een zogenaamd geïntegreerd programmamodel waarbij de 
tentoonstellingsprogrammering op meerdere lagen samenkomt met het 
publieksprogramma en inherent een educatief karakter kent. Een aan de 
tentoonstellingen gekoppeld uitgebreid discursief programma bestaand uit 
filmscreenings, performances en workshops is bedoeld om de tentoonstelling te 
activeren, en lezingen, rondleidingen en debatten hebben tot doel om zoveel mogelijk 
begrip en dialoog te stimuleren. Vanaf 2020 zal A Tale of a Tub haar publieksbereik 
vergroten en haar relatie met de buurtbewoners verduurzamen door middel van een 
uitgebreid en speciaal ontwikkeld educatieprogramma. 

 In samenhang met het aantreden van het nieuwe directieteam is een vaste functie 
voor een educatie-medewerker gecreëerd. Vanaf september 2019 is Milou Terpstra door 
A Tale of a Tub aangetrokken als nieuwe educatiemedewerker. Terpstra is 
gespecialiseerd in hedendaagse kunsteducatie en heeft als educatiemedewerker voor 
MAMA, TENT en 100% Hedendaags gewerkt. Terpstra heeft ruime ervaring met zowel 
het ontwikkelen als het uitvoeren van educatieprogramma’s voor primair, secundair en 
hoger onderwijs. Daarnaast is ze op de hoogte van subsidieregelingen voor 
kunsteducatie en talentontwikkeling. 

Primair en Secundair Onderwijs  
De educatieprogramma’s van A Tale of 
a Tub draaien om vragen over hoe 
kunst kan reflecteren op en bijdraagt 
aan ons begrip van hedendaagse 
sociale, politieke en ecologische 
kwesties. De basis van de educatieve 
programma's voor primair, secundair 
onderwijs en MBO is inquiry-based 
learning: een actieve vorm van leren die 
begint met het stellen van vragen en 
opwerpen van probleemstellingen. 
Inquiry-based learning is dan ook een 
effectieve methode om 21st Century 
Skills—een term die kritisch en creatief 
denken vanuit nieuwsgierigheid 
samenvat—te st imuleren en te 
ontwikkelen. 
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In Spangen bevinden zich zeven basisscholen, als de basisscholen uit omringende 
wijken (Oud- Mathenesse, Bospolder-Tussendijken, Delfshaven en het Nieuwe Westen) 
hierbij worden opgeteld luidt het totaal zestien basisscholen. De nieuwe generatie 
Rotterdammers die naar deze scholen gaat is een belangrijke nieuwe doelgroep voor A 
Tale of a Tub, omdat deze kinderen lang niet altijd toegang hebben tot kunst en cultuur. 
Speciaal voor basisscholen worden onderzoeksgerichte, praktische workshops 
ontwikkeld waarin zelf maken en experimenteren in de geest van de tentoongestelde 
kunstenaar centraal staat.  

Voor secundair onderwijs ligt de focus op heel Rotterdam. Naast op maat gemaakte 
rondleidingen en workshops bij de verschillende tentoonstellingen in A Tale of a Tub, 
zal er in 2020 al gestart worden met de ontwikkeling van een educatieprogramma dat 
tijdens elke tentoonstelling uitgevoerd kan worden. Een dergelijk programma stelt ons—
als kleine organisatie —in staat om altijd groepen te kunnen ontvangen, ook als er 
aanvragen op het laatste moment binnenkomen. Het is ons streven om van dit 
programma een waardevolle aanvulling op het kunstcurriculum te maken waar scholen 
graag elk jaar voor terugkomen.  

Om het bereik en de bekendheid van A Tale of a Tub te vergroten onder scholen in 
Rotterdam, werkt de educatiemedewerker nauw samen met het Kenniscentrum 
Cultuureducatie Rotterdam (KCR). Het is de ambitie om vanaf het schooljaar 2020-2021 
de educatieprogramma’s ook als onderdeel van het Cultuurtraject van de KCR aan te 
bieden. Om de financiële drempel te verlagen is sinds november 2019 een partnerschap 
met CJP aangegaan en kunnen scholen hun bezoek met de CJP Cultuurkaart voldoen.  

Wijkredactie  
Sinds februari 2019 heeft A Tale of a Tub het pilotproject Urban Outreach uitgerold in 
de wijk Spangen—beter bekend als Wijkredactie. Dit traject begon met een 
vooronderzoek in het laatste kwartaal van 2018, toen Nancy Hoffmann, in de rol van 
wijkdramaturg, op uitnodiging van A Tale of a Tub de eerste contacten heeft gelegd met 
mogelijke samenwerkingspartners uit de buurt. Het traject kreeg concreter vorm dankzij 
de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Rotterdam—Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Hoffmann is verder de wijk ingetrokken en zo 
hebben we een goed beeld kunnen krijgen van de veelzijdige, complexe gemeenschap in 
Spangen: van de organisaties en sleutelfiguren, de wensen, de problemen en de kansen.  

Tijdens het pilotproject is er een Wijkredactie opgericht. De voorgestelde Wijkredactie is 
een vorm van talentontwikkeling, die toegespitst is op de ‘nieuwe generatie’ in Spangen. 
De Wijkredactie heeft een wisselende samenstelling van zes tot tien jongeren uit de 
buurt, die gedurende een jaar verbonden zijn aan A Tale of a Tub. Vanaf 2020, onder 
begeleiding van Milou Terpstra, zullen zij hun eigen projecten naar aanleiding van het 
inhoudelijke programma van A Tale of a Tub gaan ontwikkelen. Het programma richt 
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zich op de ‘peers’ van de Wijkredactie, oftewel een programma voor en door jongeren in 
de wijk. Dit kan verschillende vormen aannemen: van een online vlog tot rap 
performances, van een tentoonstelling tot videoclips. Op het moment is bijvoorbeeld de 
wens uitgesproken om een spoken word festival te organiseren. Wij zien een 
interessante verbinding tussen spoken word en de performatieve tekstrijke uitingen van 
de kunstenaars met wie we samenwerken. Wij zouden zeer geïnteresseerd zijn om een 
dergelijk festival te organiseren.  

Loopbaanbegeleiding  
A Tale of a Tub is er voor de professionele ontwikkeling van een loopbaan in de kunst, 
voor zowel die van curatoren, als die van de kunstenaars uit het programma, en van de 
gastschrijvers en andere onderzoekers. Naast het voor het eerst met kunst in aanraking 
laten komen van schoolleerlingen uit primair en secundair onderwijs in Spangen, is A 
Tale of a Tub er voor het ontwikkelen van de talenten van de vrijwilligers en stagiairs. De 
stagiairs en vrijwilligers worden actief geholpen met het schrijven van teksten voor 
subsidieaanvragen, recensies en essays.  
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Kunstenaarsworkshops als Integraal Onderdeel van Programmering  
In de programmering zullen de kunstenaarsworkshops een integraal onderdeel vormen. 
Naast het publieke programma van een performance, rondleiding of lezing voor het 
volwassen publiek zal elke kunstenaar een workshop voor jongeren organiseren. Onder 
begeleiding van educatiemedewerker Milou Terpstra zal worden gekeken naar een 
passende vorm per tentoonstellingsproject.  

Educatieve Bezoekers  
Met de ontwikkeling van bovenstaande educatieprogramma’s, de aantrekking van een 
educatiemedewerker en focus op samenwerkingen met scholen en de KCR verwachten 
we de komende jaren een exponentiële groei aan educatieve bezoeken. We hebben ons 
ten doel gesteld om in 2024 1.350 bezoekers via binnenschools cultuuronderwijs 
(primair- en secundair onderwijs, MBO) te ontvangen en 900 bezoekers in de categorie 
cultuureducatie vrije tijd (volwassenen, studenten hbo en universiteit). Om deze cijfers te 
bereiken werken we voor de eerste categorie nauw samen met scholen en de KCR. Voor 
de tweede categorie zijn we een samenwerking gestart met UrbanGuides waarvoor we 
een combinatierondleiding aanbieden over het Justus van Effencomplex en de 
tentoonstellingen in A Tale of a Tub. Daarnaast werken we reeds samen met de Willem 
de Kooning Academie, Piet Zwart 
Instituut, Rietveld Academie en de 
Universiteit Utrecht. Met HOVO 
Rotterdam (Hoger Onderwijs Voor 
Ouderen) zijn we in 2019 een 
samenwerking aangegaan die we de 
komende jaren gaan voortzetten. 
Deze bestaat uit een college op de 
Erasmus Universiteit Rotterdam en 
een rondleiding bij A Tale of a Tub, 
o v e r t h e m a t i e k e n d i e w i j 
onderzoeken. 
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6. Financiën  

2019 was het vijfde bestaansjaar van A Tale of a Tub en het derde jaar waarin de 
organisatie werd ondersteund vanuit het Rotterdamse Cultuurplan 2017–2020, met een 
bijdrage van €66.500. Daarbij is A Tale of a Tub zeer verheugd met de bijdrage van het 
Mondriaan Fonds in de periode 2019–2020, als onderdeel van de Meerjaren-
programma’s Presentatie-Instellingen. De bijdrage van het Mondriaan Fonds is 
vastgesteld op €50.000 per jaar. Het advies van de commissie luidde: “De commissie 
heeft waardering voor het internationale netwerk dat A Tale of a Tub in relatief kore tijd 
heeft opgebouwd. A Tale of a Tub is als presentatie-instelling relevant geworden voor met 
name het vakpubliek dat de instelling weet te bereiken. De onderzoekende houding van de 
instelling samen met betrokken kunstenaars en de internationale oriëntatie resulteert in 
een vernieuwend programma dat een actuele bijdrage levert aan het beeldende 
kunstdiscours en daarmee van meerwaarde is voor het veld van de presentatie-
instellingen.” 

Een groot deel van deze bijdrage is gegaan naar de dekking van de beheerslasten 
materieel €26.000 (huur en kantoorkosten) en naar de beheerslasten personeel 
€39.000, om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Het overige deel is 
gebruikt voor het realiseren van de activiteiten. Om de totale begroting voor het 
uitvoeren van de beoogde activiteiten dekkend te krijgen is A Tale of a Tub sterk 
aangewezen op het werven van financiële bijdragen door overige fondsen en sponsoren. 
De ondersteuning vanuit het Cultuurplan en de bijdrage van het Mondriaan Fonds 
helpen hier enorm bij, omdat veel fondsen werken met een zogenaamd 
matchingsprincipe. In 2019 realiseerde A Tale of a Tub €137.126 aan inkomsten. Naast 
de bijdrage vanuit het Cultuurplan en het Mondriaan Fonds ontvingen wij 
projectbijdragen van onder andere  het Mondriaan Fonds, Prins Bernhardt 
Cultuurfonds, de Swiss Arts Council Pro Helvetia en de Abteilung Kultur Basel-Stadt. 
Wederom droeg Stichting C.o.C.A. bij aan de totstandkoming van de tentoonstelling van 
de winnaar van de door C.o.C.A. beschikbaar gestelde werkbeurs. 

A Tale of a Tub zet zich in en onderstreept de Fair Practice gedragscode voor 
ondernemen en werken in de kunst- en cultuursector. Wij zien het als één van onze 
kerntaken om bij te dragen aan een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering 
ten dienste van een vitale kunstsector. Vanaf de start heeft A Tale of a Tub zich hard 
gemaakt om de mensen met wij zij werkt een honorarium te betalen. Curatoren en 
kunstenaars worden betaald uit de projecten zo veel mogelijk volgens de richtlijn 
kunstenaarshonoraria en vrijwilligers ontvangen de maximale vrijwilligersvergoeding. 
Wij zetten ons zo veel mogelijk in voor Fair Chain, waarin het team, de freelancers en 
kunstenaars een Fair Share en Fair Pay toekomen. De honoraria producenten is daardoor 
hoger uitgevallen dan begroot. Vooral de kosten die gepaard gingen met nieuw werk via 
de meubelmaker en de technicus. Sommige posten op de oorspronkelijke begroting 
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vielen hoger uit dan begroot. Vanwege de directiewissel in het midden van het jaar 
werden er minder private fondsen aangevraagd en ook kwamen er een paar 
onverwachte posten bij zoals de nodige opknapbeurt van de ruimte en de extra 
energiekosten van de afgelopen vijf jaar die nooit gefactureerd waren. Andere posten op 
de begroting vielen lager uit dan verwacht. We hebben met minder gastcuratoren en 
gastsprekers gewerkt omdat de nieuwe directie de voorkeur gaf hun eigen 
programmering te willen realiseren. Ook hebben we weinig of geen kosten gemaakt voor 
de fondsenwerver, omdat ook die taak de nieuwe directie zelf vervulden. De 
educatiemedewerker kreeg een kleine vergoeding voor haar rondleidingen en 
onderzoek, maar zal verder in 2020 betaald worden via eigen verworven subsidies. Per 
november 2019 is A Tale of a Tub begonnen met het heffen van entreegelden om het 
aandeel eigen inkomsten te verhogen. 

In 2020 zal A Tale of a Tub ondersteuning krijgen vanuit het Cultuurplan 2017–2020 
van de Gemeente Rotterdam en het Mondriaan Fonds, voor een gezamenlijk bedrag van 
€116.500. In aanvulling daarop dienen we €46.000 aan additionele middelen te werven, 
via private fondsen, om de jaarbegroting te laten sluiten. 
Noot: In januari 2020 diende A Tale of a Tub de aanvraag voor het Cultuurplan voor de 
cultuurplan-periode 2021–2024 van de Gemeente Rotterdam in, waarin de stichting 
€93.000 op jaarbasis aanvraagt. Per juni 2020 zal een aanvraag ingediend worden bij 
het Mondriaan Fonds, om onderdeel uit te blijven maken van de Meerjarenprogramma’s 
Presentatie-Instellingen in de periode na 2020. 
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7. Organisatie  
A Tale of a Tub is een stichting en werkt conform de Governance Code Cultuur aan de 
hand van het Raad-van-Toezicht-model. Voor de samenstelling van de Raad van 
Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van geslacht, leeftijd, 
culturele achtergrond en binding met zowel de stad als het land. De leden hebben alle 
affiniteit met de culturele sector. Bij voorkeur hebben de leden kennis op bestuurlijk en 
politiek gebied, juridisch gebied, en financieel economisch gebied. Binnen de Raad zijn 
voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken beschikbaar, in het 
bijzonder ten behoeve van de versterking van de verbinding met de stad Rotterdam.  

Conform de Governance Code Cultuur is er een schema van aftreden. De voordracht van 
de leden van de Raad van Toezicht geschiedt aan de hand van deze door de Raad van 
Toezicht opgestelde profielschets die periodiek getoetst wordt op actualiteit. 

Raad van Toezicht in 2019: 
– Norbert de Munnik, voorzitter 
– Lisette van der Valk, penningmeester 
– Vinod Singh, algemeen lid 

Afgetreden leden in 2019: 
– Inge van der Vlies, voormalig voorzitter 
– Ronald Kolk, algemeen lid 

Directie  
Het bestuurlijke proces, met uitzondering van het toezicht, is in handen van een Julia 
Geerlings en Niekolaas Johannes Lekkerkerk, die per september 2019 Nathanja van Dijk 
en Suzanne Wallinga opvolgde als nieuw directieteam. Ook in 2019 was A Tale of a Tub 
nog voor een groot deel afhankelijk van de vrijwillige inzet van de directie. De komende 
jaren moet er dan ook worden gewerkt aan de financiële verduurzaming van de 
organisatie, waaronder een verdere financiële bestendiging van de directieposities, die 
momenteel op freelance basis actief zijn. 

Team 
A Tale of a Tub werkt met een vast team van freelancers, waaronder Yana van Eekert als 
Galeriemanager en Productiecoördinator; Milou Terpstra als Educatie-Medewerker; 
Sabo Day als Grafisch Ontwerper; Jan Bokma en Clement Georgescu als Technici en 
Opbouwploeg. Doorgaans begeleidt A Tale of a Tub per september 2019 een tweetal 
stagiairs per half jaar.  

Daarnaast is sinds het begin is een trouwe en capabele groep van zo’n vijftien 
vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van A Tale of a Tub. De meeste van hen hebben 
een achtergrond in kunstgeschiedenis of zijn opgeleid aan een kunstacademie en staan 
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aan het begin van hun carrière. Naast het bemiddelen van het publiek bij 
tentoonstellingen worden zij regelmatig betrokken bij (publieke) activiteiten en 
begeleidt de directie hen bij bijvoorbeeld subsidie aanvragen, zodat A Tale of a Tub een 
bijdrage kan leveren aan hun ontwikkeling als kunstprofessionals.  

8. Overzicht Activiteiten 2019 

18 november 2018 – 27 januari 2019 
Tentoonstelling Leviathan van Shezad Dawood  

19 januari 2019 
Nieuwjaarsreceptie  

7 februari 2019 
Opening Sensory Primer van Kate Cooper 

7 februari – 7 april 2019 
Tentoonstelling Sensory Primer van Kate Cooper 

17 april 2019 
Opening groepstentoonstelling Guten Morgen, 
Europa! 

22 juni 2019 
Gesprek kunstenaar Jannis Marwitz en gastcurator 
David Jablonowski 

7 september 2019 
Opening tentoonstelling The Water Party van David 
Bernstein en groepstentoonstelling Honorary 
Vertebrate Club, met performance van Rosa Sijben 

7 september – 3 november 2019 
Tentoonstellingen The Water Party en Honorary 
Vertebrate Club 

14 – 15 september 2019 
Deelname aan Open Monumentendag  

22 september 2019 
Luistersessie met Myriam Lefkowitz, als onderdeel 
van The Water Party 
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6 oktober 2019 
Luistersessie met Liu Chao-tze, als onderdeel van 
The Water Party 

20 oktober 2019 
Luistersessie met Viktorija Rybakova, als onderdeel 
van The Water Party 

3 november 2019 
Slotevenement The Water Party en Honorary 
Vertebrate Club, met luistersessie met Paoletta Holst 
en performance van Rosa Sijben als onderdeel van 
The Water Party, en performance van Bianca Baldi 
als onderdeel van Honorary Vertebrate Club. 

16 november 2019 
Opening tentoonstelling Eden Hotel van Milena 
Bonilla en groepstentoonstelling Mycelium as 
Lingua Franca 

16 november 2019 – 26 januari 2020 
Tentoonstellingen Eden Hotel en Mycelium as 
Lingua Franca 

23 – 25 november 2019 
Deelname aan Print Plant Art Book Fair in 
Amsterdam 

28 november 2019 
Filmscreening Symbiotic Earth, als onderdeel van 
Mycelium as Lingua Franca 

14 december 2019 
Veldtocht met The Mycological Twist, als onderdeel 
van Mycelium as Lingua Franca 

21 december 2019 
Rondleiding Eden Hotel met kunstenaar Milena 
Bonilla 
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17 januari 2020  
Lezing Prof. Dr. Thomas Kuyper, als onderdeel van 
Mycelium as Lingua Franca 

26 januari 2020 
Slotevenement Eden Hotel en Mycelium as Lingua 
Franca, met bijdragen van kunstenaars Bea 
McMahon and Laurent-David Garnier 

9. Colophon 

Stichting A Tale of a Tub 
Justus van Effenstraat 44 
3027 TK Rotterdam 
Website: www.a-tub.org 
E-mailadres: info@a-tub.org 
  
BTW-nummer: 85423173B01 
KvK-nummer: 61181595 
 
IBAN: NL49TRIO0197978096  
BIC: TRIOBEBB 
 T.n.v. Stichting A Tale of a Tub 
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