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INLEIDING
In 2016 hebben het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere
onder de noemer Almere 2.0 plannen ontwikkeld voor de groei van
Almere. Speerpunt daarbinnen is het versterken van verblijfsplekken
voor cultuur, recreatie en toerisme. Almere heeft in dat kader onder
meer de ambitie om een bovenregionale museale voorziening te
realiseren. Om meer grip te krijgen op wat een dergelijke voorziening
kan zijn, wat die kan betekenen voor de stad en de provincie en met
welke samenwerkingspartners een dergelijke voorziening kan worden
ontwikkeld, is aan XPEX Experience Experts gevraagd een voorstudie
te doen.
In dit rapport vindt u een beschrijving van het basisconcept dat uit
deze voorstudie en verkenning van een vernieuwende culturele
voorziening in Almere is gekomen: Tomorrow Art. Ruimte voor actuele
kunst (werktitel).
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AMBITIES EN UITGANGSPUNTEN
Ambities
De provincie Flevoland, in het bijzonder de gemeente Almere, heeft
nog geen culturele of museale instelling die op eigen kracht een
aanzienlijke stroom toeristen genereert en die zodanig spraakmakend
en onderscheidend is dat de provincie en de stad herkend worden
als belangrijke spelers in het culturele domein. Voor de toekomstige
ontwikkeling, mede gelet op de schaalsprong van Almere en de
groeiende invloed van de Metropoolregio Amsterdam, is het vestigen
van zo’n instelling en de daarmee samenhangende positionering van de
stad en de regio wenselijk. Een dergelijke instelling:
•

versterkt het culturele klimaat van de regio

•

zorgt voor een voorzieningenniveau dat meer bij de (toekomstige)
schaal van de stad past

•

verhoogt de attractiewaarde voor bezoek (nationaal en
internationaal) dat zich nu in de Metropoolregio Amsterdam
concentreert

In die Metropoolregio liggen grote kansen, omdat Amsterdam Centrum
een actief spreidingsbeleid voor toerisme voert. Ook liggen er kansen
binnen de stadsgrenzen; Almeerders hebben een bovengemiddelde
cultuurdeelname. De icoonwaarde van een culturele instelling van
formaat zal bijdragen aan het imago van de stad en de regio, ook
onder de lokale bevolking. Met een dergelijke culturele instelling kan
Almere zich ontwikkelen tot een ‘complete’ stad en een krachtige en
zelfbewuste partner van de Metropoolregio Amsterdam.
Almere
In 2030 neemt Almere in het nationale cultuurbeleid de plek in die past
bij de vijfde stad van het land met 300.000 inwoners, een groei van
100.000 ten opzichte van 2018. De stad wil de culturele infrastructuur
uitbreiden op een manier die aansluit bij de kernkwaliteiten van Almere
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dat aansluit op de bijzondere kwaliteiten van Almere: groene ruimte,
jonge bevolking en het karakter van een New Town, met volop ruimte
voor eigentijdse ontwikkelingen en het experiment.
Flevoland
Flevoland is het nieuwe land, maar ook het ándere land. De wijde blik
die het landschap biedt, heeft altijd gezorgd voor mogelijkheden om
dingen anders te doen. Anders bouwen, anders boeren, anders werken,
anders wonen, anders recreëren en anders creëren. Een provincie van
migranten heeft per definitie het ‘andere’ in zijn DNA.
Kunst en cultuur zijn bij uitstek domeinen waarin ‘anders’ en ‘het
andere’ kernbegrippen zijn. Kunst leert je anders kijken door je
verbeelding de vrije loop te laten. Kunst is ook een manier om wat
anders is te ervaren en te waarderen en je ertoe te verhouden. Steeds
meer levert cultuur een wezenlijke bijdrage aan het verhaal van
Flevoland en het Flevolands bewustzijn. Cultuur versterkt dat verhaal,
bijvoorbeeld door het creëren van iconen. Voorbeelden zijn de collectie
landschapskunstwerken  die de hele provincie siert, de documentaire
De Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen, het werk van rapper
en stand-up comedian Ali B. en het Lowlandsfestival in Biddinghuizen.
Flevoland is daarmee een vruchtbare bodem voor een bijzondere
en experimentele plek voor spraakmakende, gedurfde kunst en
kunstbeleving van nu.
Metropoolregio Amsterdam
De Metropoolregio Amsterdam (MRA), waartoe Almere behoort,
en die een bovenregionale aantrekkingskracht heeft. Een iconisch

heeft een grote hoeveelheid aan cultuur en culturele instellingen

museum van wereldklasse is hiervan een vitaal onderdeel.

die bovendien van zeer hoog niveau zijn. Om de economische
concurrentiepositie van de Metropoolregio te verstevigen en een

Almere zet daarbij in op het behoud van de huidige culturele

hoogopgeleid en cultuurminnend publiek te trekken, wordt er in MRA-

infrastructuur en het opbouwen van een eigenzinnig en uniek profiel,

verband gewerkt aan een cultuurimpuls. Om de groei en de spreiding
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van het toerisme te bevorderen, wordt de ontwikkeling van attracties

met een zo groot mogelijke mix aan activiteiten voor een zo groot

die zelfstandig in staat zijn om bezoekers te trekken (of te verleiden om
vanuit Amsterdam de regio in te gaan) gestimuleerd.

mogelijk publiek;
•

een boost aan de stad: het neemt de bestaande culturele
voorzieningen mee in een eenduidige visie en het geeft nieuwe
initiatieven (broedplaatsen, ateliers, vakopleidingen etc.)
een impuls;

•

samenwerken met de bestaande culturele partners van Almere;

•

heeft iets waar Almeerders zich bij betrokken voelen en waar ze
trots op kunnen zijn;

•

is een volwaardige partner in de Metropoolregio Amsterdam.

Positionering museum
Het museum:
•

heeft een bovenregionale aantrekkingskracht;

•

is een herkenbare en unieke toevoeging aan het Nederlandse
cultuurbestel;

•

draagt bij aan het eigenzinnige en unieke profiel van Almere
en Flevoland: pionieren, durf, jong en open voor
talentontwikkeling;

•

gaat een relatie aan met de buitenruimte;

•

zet de relatie kunst – natuur – techniek op de kaart;

•

werkt samen met grote namen en partners;

•

brengt een spraakmakende en vernieuwende programmering,

6

TOMORROW ART. RUIMTE VOOR ACTUELE KUNST
Wat is Tomorrow Art?

door cross-mediale kunstenaars een podium te bieden die

Tomorrow Art is hét museum voor actuele en multimediale kunst in

internationaal hoge ogen gooien.

Nederland. Met werk van kunstenaars die zich niet beperken tot één
bepaald medium, maar die cross-mediaal werken. Het is vaak grote
kunst, letterlijk, in omvang. Maar het is ook grootse kunst: eigentijds,

Kijken, horen, voelen, denken, doen

vernieuwend en experimenteel. Kunst voor binnen en buiten.

“Kunstenaars zijn vaak al voorbij het scherm. Ze keren zich ervan af

Digitale kunst en videokunst. En kunst die licht, geluid, muziek, video,

en gaan driedimensionaal werken. Het gaat meer om de omgeving.

theater en performances combineert. Het is kunst die een sterke

Nonotak, een lichtshow met muziek in een afgesloten ruimte, is meer

ervaring oproept; je staat er niet voor, maar je bevindt je er middenin.

een ervaring dan een kunstwerk. Je stapt in een kunstwerk en wordt

Soms werk je er zelfs aan mee.

onderdeel van het scherm. Het werk van Kimchi & Chips, waar licht
reflecteert in bolle spiegels zodat er een soort geestverschijning

In Nederland is nog geen podium voor dit soort kunst. Daardoor loopt

ontstaat, toont nieuwe mogelijkheden van techniek. Het prikkelt de

ons land grote tentoonstellingen mis van bijvoorbeeld Do Ho Suh,

verbeelding en komt echt los van het scherm. Het publiek beweegt

Tomás Saraceno, Carsten Höller, Cai Guo-Qiang, Miguel Chevalier,

zich dan ook anders.”

Yayoi Kusama, Feng Mengbo, TeamLab, United Visual Artists,

Uit: recensie over Strijp festival, Eindhoven

Anish Kapoor, Nonotak, Kimchi & Chips, Ai Weiwei en Christian
Boltanski. Een aantal Nederlandse musea heeft werk van dit soort
kunstenaars in de collectie, maar geen ruimte om dat te tonen.

Onderscheidend en uniek

Soms moet werk zelfs worden aangepast aan de beschikbare ruimte.

Almere wordt de plek waar je kunst kunt ervaren zoals dat nergens in
Nederland kan. Met werk op groot formaat en driedimensionaal, van

Tomorrow Art springt in een gat in het Nederlandse cultuuraanbod

spraakmakende internationale kunstenaars. Werken die de grenzen van

en heeft de potentie om een internationale speler te worden

disciplines overstijgen en verschillende media - installaties, sculptuur,
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Waarom Almere?
Almere is als nieuwe en jonge stad de aangewezen plek voor een
dergelijk museum. Niet alleen letterlijk, door de hoeveelheid ruime
die dit soort werk nodig heeft. Maar ook in cultuurhistorisch opzicht:
Almere en Flevoland – als jonge en maakbare plekken - zijn bij
uitstek geschikt om te pionieren en te experimenten. En pionieren en
experimenteren is precies wat dit soort kunst doet.
Urban culture
Het is het grensoverschrijdende en eigentijdse waardoor de kunst van
Tomorrow Art ook jongeren zal trekken. Die zien er geen schilderijen
uit voorbije periodes, maar beleven er het nu, hún wereld van beeld en

architectuur, licht, geluid, muziek, video, theater, performance en zelfs
videogames - combineren. Eigentijds en vernieuwend, waarbij digitale
middelen niet worden geschuwd. Het is kunst die is gericht op ervaren,
voelen, beleven. Soms theatraal en overdonderend, soms contemplatief
en verfijnd. Het is niet alleen grootse kunst, maar ook groot. Zo groot
dat er nergens in Nederland plaats is. Behalve in Almere, Flevoland.
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geluid. Daarbij is een door een kunstenaar gemaakte projectie bij een
optreden van bijvoorbeeld Cold Play, Lady Gaga of U2 net zo goed kunst.
Tomorrow Art haalt een deel van de muziekscene binnen met projecten
die een relatie aangaan met de muziekcultuur. Denk bijvoorbeeld aan
DJ Tiësto die speciaal voor Tomorrow Art een werk maakt samen met
een videokunstenaar.

Iconische setting/locatie
Voor een museum als dit is een iconische setting nodig; een bijzonder
gebouw dat iets toevoegt aan de Nederlandse (museum)architectuur.
Een gebouw waar Almeerders trots op kunnen zijn. Het iconische kan
eventueel ook komen van een naastgelegen – door een commerciële
partij te ontwikkelen – gebouw of attractie.
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Het museum dient een plek te krijgen in het centrum van de stad. De

afhankelijk van een goede relatie en medewerking van andere musea.

aanwezigheid van horeca en voorzieningen als een (kunst)park en

Het Stedelijk Museum Amsterdam als eerste partnermuseum ligt voor

eventuele andere ‘attracties’ maken de plek bruisend en aantrekkelijk.

de hand. Dat museum kan vervolgens dienen als toegangspoort naar

De locatie dient in de nabijheid te zijn van het station, maar - belang-

andere grote (internationale) musea (zoals bv. Tate Modern London,

rijker nog – in de nabijheid van goede parkeervoorzieningen. Veel

Palais de Tokyo Parijs, Museum of Contemporary Art Shanghai en het

museumbezoekers komen nog altijd met de auto.

Museum of Contemporary Art Chicago). Idealiter zal uiteindelijk een
breed netwerk van grootschalige musea uit de hele wereld Tomorrow

De schaal van het gebouw is cruciaal. Grote en grootse dingen kunnen

Art moeten voeden.

alleen plaatsvinden bij voldoende kubieke meters. Dit betekent dat
een terrein van ca. 6500 m2 nodig is, met een deelbare hal van 3500 m2

Omdat de Nederlandse musea geen structurele plek hebben voor

met een hoogte van 10-13 meter en ruimtes voor ontvangst, facilitaire

dit soort kunst, is Almere bij uitstek ook de plek waar andere musea

voorzieningen, kantoren etc.

collectie-onderdelen kunnen tonen waarvoor ze binnen de eigen muren
geen plek hebben. Musea hebben soms grote mixed-media projecten

Ter vergelijking: Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft 8.000 m aan

in de collectie, maar tonen die nooit omdat er geen ruimte voor is. Een

tentoonstellingsruimte (verspreid over verschillende zalen), de Kunsthal

voorbeeld is Notion Motion van Olafur Eliasson, waarvoor eigenaar

in Rotterdam 3300 m , Museum Voorlinden in Wassenaar 4000 m en de

Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam verschillende zalen

Turbine Hall van Tate Modern in London 3300 m2.

onder water moet zetten.

Potentiële partners

Kunst en natuur

Om Tomorrow Art van de grond te krijgen, moet al in een vroeg stadium

Tomorrow Art is bij uitstek een plek die geschikt is voor kunst in relatie

een groot partnermuseum worden betrokken. Het nieuw op te richten

met de buitenwereld, met architectuur en natuur. Denk daarbij aan

museum is, bij gebrek aan een eigen collectie en naam, volledig

de Nederlandse multimedia kunstenaar Daan Roosegaarde die op

2

2

2
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Kunst en techniek
Doordat kunstenaars van nu zich bedienen van allerhande media en
technieken kan Tomorrow Art een toonaangevend museum worden
op het gebied van kunst  en technologie. Dat geeft een impuls aan de
mogelijkheden voor eigentijdse educatie (Makerslabs, Ontdekfabriek,
de Maker Movement in het onderwijs etc.) en technologische en
creatieve broedplaatsen.

de Esplanade een groot projectiekunstwerk toont, dat in Tomorrow
Art wordt voortgezet met een tentoonstelling. Of een tentoonstelling
van huishoge sculpturen in Tomorrow Art, die wordt verbonden met
buitenkunst in de stadsparken, aan het Almeerder strand of zelfs de
hele provincie.
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Broedplaatsen/FabLab

Het creëren en positioneren van een omliggend ‘ecosysteem’ (ateliers,

Een museum als Tomorrow Art kan een goede voedingsbodem zijn

kunstenaars, Maker Spaces, FabLab, broedplaatsen, artists in

voor het aantrekken van kunstenaars, artists in residence, FabLabs

residence, creatieve industrie, theatergezelschappen, evenementen,

en de creatieve industrie. Het kan de vestiging van ateliers stimuleren,

KAF etc.) is een voorwaarde voor het succes van Tomorrow Art. De

vakopleidingen aantrekken en uiteindelijk ook een nieuw soort inwoners

onderlinge kruisbestuivingen voeden de gemeentelijke en provinciale

naar de stad trekken.

programmering. Een goede samenwerking met de reeds bestaande
culturele initiatieven is daarbij cruciaal. Op termijn kan Tomorrow
Art eventueel fungeren als ‘kunsthuis voor Flevoland’, van waaruit
de gehele provinciale programmering kan worden gecoördineerd.
Voor het ‘ecosysteem’ is ook de aanwezigheid van bruisende
horecagelegenheden van belang.
Aandachtspunt: Tomorrow Art moet groeien. Het moet de kans
krijgen een goed nationaal en internationaal netwerk op te bouwen.
Dat vereist enige spankracht in tijd, budget en beleid (zeker tijdens de
aanloopperiode en de eerste vijf jaar van zijn bestaan).

FabLabs zijn openbare digitale werkplaatsen waar mensen met
interesse in wetenschap en techniek samenkomen. Fablabs bieden
toegang tot moderne apparaten, zoals 3D-printers en lasersnijders,
waarmee gebruikers hun ideeën omzetten tot een product. Het zijn
veelal digitale doe-het-zelvers, onafhankelijke uitvinders, ontwerpers
en knutselaars – jong en oud – die producten bedenken en maken,
precies zoals zij zelf willen. Momenteel is er een FabLab in Dronten.
Almere is in het licht van dit plan een logische plek om ook een
FabLab te openen.

Publiek
Bij de juiste positionering en een spraakmakende programmering - met
grote namen en bekende samenwerkingspartners - kan een dergelijk
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museum tussen de 200.000 en 250.000 bezoekers per jaar trekken. Het

zijn om een dag buiten de stad door te brengen en het ‘maakbare

museum kan door zijn actuele, multidisciplinaire aanpak een gevarieerd

Nederlandse landschap’ te beleven in combinatie met grensverleggende

publiek trekken. Het biedt aan jong en oud een andere, nieuwe ervaring,

tentoonstellingen en manifestaties.

een totaalbeleving. Ook de niet-kunstkenner zal nieuwsgierig zijn naar
wat zich in Almere afspeelt, aangezien de programmering niet gericht

Educatie

is op tentoonstellingen in de traditionele zin van het woord, maar op een

Educatieve programma’s kunnen in samenwerking met creatieve

mix aan ervaringen; voelen, zien, horen, proeven, denken.

werkplaatsen (Ontdekfabriek à la Strijp Eindhoven) worden opgezet.
Daar kunnen kinderen leren over creatief omgaan met digitale

Straal van 1,5 uur

middelen. In het verlengde van de tentoonstellingen in Tomorrow Art

Een dergelijk museum voor actuele kunst zal aanvankelijk bezoekers

leren kinderen begrijpen hoe media en techniek werken en hoe ze die

op een straal van 1,5 uur reizen van Almere trekken. De omliggende

middelen kunnen inzetten bij het vormgeven van hun eigen creatieve

provincies hebben een nieuw niet-Randstedelijk museum binnen

ideeën; van beeldend werk tot muziek. Ze printen bijvoorbeeld hun eigen

handbereik, waar je zonder files heen kunt en waar voldoende

kunstwerk in 3D, gaan bij de popcentrale aan de slag en combineren

parkeergelegenheid is. Na verloop van tijd zullen daar Nederlanders uit

muziek en digitale toepassingen, maken videoprojecties of ze bouwen

de meer zuidelijke provincies bij komen. Door de mix van muziek, film

mee aan een grote vis van plastic afval, een work-in-progress

en mediakunst zullen juist ook jongere bezoekers naar Almere gaan:

kunstwerk dat kinderen bewust maakt van natuur-duurzaamheid-

ervaringszoekers op zoek naar iets nieuws en spectaculairs.

kunst. Voor projecten op het gebied van mediakunst voor het primair
onderwijs kan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidie

Nationaal en internationaal

worden aangevraagd.

Een dergelijk museum is op termijn niet alleen aantrekkelijk voor
Nederlandse bezoekers maar – mits zorgvuldig en goed gepositioneerd

Marketing

en gemarket - ook voor een internationaal publiek. Het kan naar

Uitgebreide en gefaseerde marketing is noodzakelijk voor de profilering

onze overtuiging voor de cultuurtoeristen in Amsterdam een reden

van een nieuw museum in een druk concurrentiegebied (nationaal en
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internationaal). Tomorrow Art is een geheel nieuw museum op een plek
die (nog) niet populair is bij dagjesmensen of internationale bezoekers.
Met de beslissing een dergelijk museum/ruimte voor actuele kunst
neer te zetten, begint meteen ook de marketingcampagne. Belangrijk
is een grootse aftrap, die in één keer het concept, de (meerjaren)
programmering, de inbedding in Flevoland en Almere, de uniciteit en
een stevige blik op de toekomst neerzet. Een dergelijke aftrap kan
bijvoorbeeld het project van Daan Roosegaarde zijn, dat dit najaar
plaatsvindt op de Esplanade en geheel in de geest is van wat straks bij
Tomorrow Art te gebeuren staat.
Door de marketing op te zetten in nauwe samenwerking met de
- toekomstige –samenwerkingspartner(s) ontstaat slagkracht,
een groot bereik en een goede reputatie. Met een spraakmakende
programmering, die al begint in de voorbereidingsperiode, worden
de verwachtingen van de toekomstige bezoekers gevoed en wordt
de spanning opgebouwd. Door het museum te profileren als een
nadrukkelijke aanvulling op het reeds bestaande museale aanbod – het
museum is door de mogelijkheden die het biedt juist aantrekkelijk en
geen ‘gevaar’ voor collega-instellingen – zal het enthousiasme bij die
instellingen worden aangewakkerd.
Door in de aanloopfase intensief samen te werken met de culturele
instellingen in de stad, wordt Tomorrow Art ingebed in het stedelijke en
regionale culturele weefsel en wordt het gaandeweg ook echt iets van
de Almeerders zelf.
Een iconisch gebouw, of een gebouw in een iconische omgeving, is een
deel van het marketingwerk. Los van de kunst die er te zien is zal het
bijzondere ontwerp de nodige aandacht trekken. Voor de marketing is
een weloverwogen keuze voor het soort gebouw/ de architectuur dus
van groot belang.
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Bij de marketing moet structureel worden ingespeeld op de
bereikbaarheid en de koppeling met andere activiteiten/evenementen
in Flevoland/Almere/ Metropoolregio. De marketing ten aanzien van
specifiek Amsterdam verdient bijzondere aandacht (bewerkstelligen
overloop van Amsterdamse toeristen). Dit betekent zoveel mogelijk
verbindingen leggen op het gebied van arrangementen, accommodatie,
vervoer, faciliteitenaanbod, woon/werkruimte, gezamenlijke
programmering, reclame etc.
Vanzelfsprekend worden in een later stadium de fasering van de
marketing naar doelgroep en marketingmiddelen en de samenwerking
met verschillende marketingpartners verder uitgewerkt.

Programmering
Door ruimte te geven aan actuele kunstvormen wordt het museum
bij uitstek een plek voor een gevarieerde, spectaculaire en
discipline-overstijgende programmering met ruime aandacht voor
participatieprojecten, educatie, biënnales, manifestaties, festivals,
muziek, film, dans en mode. De programmering is gericht op een breed
publiek (jong en oud, kunstkenner en leek, liefhebbers van film,
theater, muziek, beeldende kunst en kunst op locatie) en biedt een mix
aan ervaringen.
De programmering moet kwalitatief hoogstaand zijn en dat
kwaliteitsniveau dient op de lange termijn te worden gewaarborgd.
Daarvoor is spankracht nodig; programmering is meestal niet
meteen een laaiend succes maar moet op gang komen. Het is een
groeimodel en heeft tijd nodig. Het is van belang om zo snel mogelijk
een goede programmeur (of artistiek leider) aan te stellen; de
positionering van Tomorrow Art begint ver voordat het gebouw er staat.
Tijdig beginnen is tevens cruciaal voor het verbinden van partners
en kunstenaars.
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Het spreekt voor zich dat voor de positionering van een nieuw museum
veel middelen moeten worden vrijgemaakt. Zeker de eerste vijf jaar gaat
hier veel geld en tijd in zitten. Maar ook op de lange termijn blijven de
marketingkosten van tentoonstellingen en activiteiten een substantiële
kostenpost.
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