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INLEIDING
2020. Een zeer bijzonder jaar, en dat is misschien slechts een understatement. Het
jaar begon heel positief tijdens Rotterdam Art Week met de succesvolle The
Performance Show. Kort erna moesten wij de deuren voor de eerste keer sluiten.
Vervolgens zijn gedurende het jaar activiteiten gecanceld of verplaatst. Desondanks
heeft 2020 ons ook mooie en bijzondere momenten, tentoonstellingen en
publieksactiviteiten gebracht. Zo werd de tentoonstelling Running Circles door de
NRC uitgeroepen tot een van de beste tentoonstellingen van 2020 en werd de
financieringsfase voor de ambitieuze projectontwikkeling Brutus positief afgerond.
In de afgelopen jaren heeft AVL Mundo naam gemaakt als partner voor diverse
culturele en wetenschappelijke instellingen om zowel inhoudelijk als qua locatie mee
samen te werken. Deze positie als presentatie-instelling voor hedendaagse kunst is
bekroond met de toekenning van de meerjarige bijdrage voor het Cultuurplan 20212024.
Ruimte voor talent was er wederom binnen ons artist in residency programma en
tijdens de tweede editie van De Brutus Award, een aanmoedigingsprijs voor een
kunsttalent die een belangrijke betekenis heeft voor de stad Rotterdam.
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de belangeloze inzet van het bestuur. In
het bijzonder veel dank aan Cees Weeda en Amine van Lieshout die na jarenlange
inzet in 2020 het Bestuur hebben verlaten. Daarnaast danken wij graag onze
begunstigers Joop van Caldenborgh, Fleur Groenendijk, Diederik van Dommelen en
Magriet Krijgsman voor hun steun aan de stichting. Onze bedrijfspartners Caligula
B.V. en Heijmans, die ook dit jaar een bijdrage hebben geleverd aan ons
programma. CBK Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Job Dura Fonds, Mondriaan
Fonds, Stichting Droom & Daad en Rotterdam Festivals die dankzij hun project
bijdragen de activiteiten in dit moeilijke en zeer bijzondere jaar mogelijk hebben
gemaakt.
In het bijzonder rest mij veel dank uit te spreken voor de inzet van mijn voorganger,
Karen Mertens. Dankzij haar tomeloze inzet is de Cultuurplan Aanvraag 2021-2024
positief beoordeeld en staat AVL Mundo bekend als een trouwe partner in de
culturele sector van Rotterdam en daarbuiten. Veel dank!
Kortom, ondanks de onzekere momenten en vele maatregelen, ook een positief en
bijzonder jaar om met trots op terug te kijken. Bovenal een jaar, waarin de
fundamenten zijn gelegd om de komende 4 jaar de positie als presentatie-instelling
voor hedendaagse kunst te bestendigen op weg naar het culturele cluster Brutus!
Hanneke Beynen
Directeur

Atelier Van Lieshout, Statistocrat I Let’s Get Physical

PROGRAMMA
AVL Mundo heeft als doel cultuur, in de breedste zin van het woord, te ondersteunen
en de kerncollectie van Atelier Van Lieshout te beheren en te ontsluiten voor het
publiek. Dit doet de stichting middels zowel grote utopische projecten, gewenste en
ongewenste kunstinterventies als publieksactiviteiten en het faciliteren van
werkruimte voor talentvolle kunstenaars. Hierbij wordt altijd gekeken naar
samenwerkingen met andere hedendaagse kunstinstellingen, jonge talenten of
vooruitstrevende instituten. Belangrijke kernwaarde voor verbinding is daarbij: artist
driven.
Doelstellingen 2020
●
Aanvraag Cultuurplan 2021-2024
●
Overeenstemming financiële fase van het project De Brutus;
●
Verzelfstandigen en professionaliseren van de stichting als presentatieinstelling voor hedendaagse kunst;
●
Uitbreiden van de publieksactiviteiten om zo de aansluiting met het
Rotterdamse Publiek te vinden;
●
Aantrekken van solide samenwerkingspartners;
●
Online zichtbaarheid vergroten en uitbreiden van followers.
Tentoonstellingen en activiteiten
In 2020 lag de nadruk op het door ontwikkelen van AVL Mundo als solide
samenwerkingspartner voor andere (culturele) instellingen in Rotterdam en daar
buiten. Het fundament zou gelegd worden voor een presentatie-instelling voor
hedendaagse kunst.
Performance I The Performance Show (7 t/m 9 februari) I 1.500
The Performance Show (TPS), deel van Art Rotterdam Week, gaf de bezoekers een
gevarieerd programma van nationale en internationale performance kunstenaars. De
gehele show was gecureerd door Zippora Elders.
Event I Museumnacht 010 (3 t/m 7 maart) I 450 bezoekers
Elk jaar organiseert Museumnacht 010 een groots programma verdeeld over diverse
culturele locaties in Rotterdam. AVL Mundo deed dit jaar voor het eerst mee. Jonas
Vorwerk had een immersive geluids- en lichtinstallatie gemaakt in de Barbaar terwijl
Connor Schumacher en zijn dansers hun Funny Happy Sad en The Opposit
performances opvoerden met als resultaat een overweldigende rave die de vele
bezoekers liet dansen.
Brutus Award & Tentoonstelling I Running In Circles, Jeroen Jongeleen (14 mei
– 17 juli) I 1.500 bezoekers
Een van de hoogtepunten in 2020 was de tentoonstelling Running In Circles van
Jeroen Jongeleen. De winnaar van de tweede editie van de Brutus Award. De Award
die sinds 2019 door Joep van Lieshout als kunstenaar aan een andere Rotterdamse
kunstenaar jaarlijks wordt uitgereikt. De tentoonstelling ontving lovende kritieken in
binnen- en buitenland.
Performance I Vegan Cannibal Picknick (19-21 juni) I 65 bezoekers
Joachim Obbrecht en zijn vrienden hadden het gevoel dat iedereen behoefte had
aan wat menselijk vlees. Dat bracht hen tot de organisatie van een performance

picknick met eten, zon en ingewanden die door AVL Mundo’s beeldentuin vlogen.
Tentoonstelling I Let’s Get Physical (17 juli – 6 januari) I 7.055 bezoekers
Als opening van de tentoonstelling organiseerden wij een Vernissage. De zon deed
geweldig mee, maar de bezoekers zelfs nog meer. Het was een geslaagde opening
van een beeldenroute die lang veel plezier bood in lastige tijden met veel
maatregelen.
Zo’n 30 kunstwerken van Atelier Van Lieshout waren over 13 locaties in het M4Hgebied geplaatst. Elke locatie toonde een kunstwerk dat paste in de omgeving, zoals
De Melkman bij de Floating Farm. De beeldenroute legde hierdoor aandacht op de
verborgen parels in het M4H-gebied. Een gebied dat bekend staat om zijn
grondverleggende pioniers, innovatie en creatieve ontwikkelingen. Van horecagelegenheden tot sportscholen tot high-end lofts in deze mooie haven. Tijdens het
wandelen door Let’s Get Physical kwam je de bijzondere diversiteit tegen.
Event I Pluskunst / Masters of Craft (24-29 augustus) I 250 bezoekers
In samenwerking met Stichting Pluspunt was er een tentoonstelling te zien in de
Barbaar met werk vanuit het Pluspunt netwerk. De werken zijn gemaakt door
mensen met een afstand van de arbeidsmarkt maar die nog meer dan genoeg te
bieden hebben. De Barbaar stond vol met kinetische kunst Het was een prachtige
tentoonstelling met meerdere lezingen en presentaties.
Performance I Cosmic Cowboy (27 augustus) I 50 bezoekers
Een cowboy, dat wilde hij zijn toen hij opgroeide. Nu, bijna een kwart eeuw later, is
die droom nog steeds levend bij John Buijsman. In Cosmic Cowboys werd je
meegenomen in de rijke fantasie van een 8-jarige die zijn eigen realiteit verzint. John
Buijsman vertelt over een rijk cowboy leven dat hij geleefd had kunnen hebben, vol
bloederige avonturen, een alles omvattende liefde met tot slot een magistrale dood
als arme, eenzame cowboy.
In deze one-man performance over de eeuwige cirkel van het leven, wordt de
toeschouwer getransporteerd naar een wonderlijk verhaal vol verbannelingen,
premiejagers, meesteressen, pratende dieren en sjamaans.
Voorstelling I God of Birds (4 september) I 85 bezoekers
Componist Brendan Faegre was geïnspireerd door Atelier Van Lieshout’s beeld Early
Bird (2015) toen hij een 30 minuten durende performance God of Birds maakte. De
muzikale compositie werd voorgedragen door drie percussionisten van Slagwerk Den
Haag. Hierbij transformeerde het beeld Early Bird van Atelier Van Lieshout met z’n
100 vierkante meter metalen oppervlak tot een muzikaal instrument.
Mini-festival I Momo Fabrique (5 & 6 september) I 500 bezoekers
Vanwege de maatregelen konden normale festivals niet georganiseerd worden, dus
organiseerde Motel Mozaïque het tweedaags festival MOMO Fabrique. Een festival
in de vorm van een tour op een speciale locatie: AVL Mundo. Tijdens MOMO
Fabrique werden bezoekers verleid en geleid op een corona-proof manier naar een
speciale plek in de haven waar performances werden getoond die anders tijdens
MOMO Festival in april 2020 getoond zouden worden. De bezoeker werd vervolgens
door de verschillende ruimtes binnen AVL Mundo meegenomen.

Voorstelling I Wunderbaum/Theater Rotterdam (16-19 september) I 200
bezoekers
Een theatrale geluids performance waarin Wunderbaum reflecteert op onze
prestatiegerichte maatschappij. Nadat strategieën zijn uitgezet, motiverende
speeches afgevuurd, doelen geformuleerd, evaluatiegesprekken ingepland, en burn
outs onder ogen gezien, vragen de acteurs zich af wat de oorspronkelijke reden was.
Moeten zij hun professionele ambities echt zo serieus nemen? En kan het opgeven
van iemands ambitie net zo bevredigend zijn als het behalen van eentje?
Tentoonstelling I Kerststal (19 december – 6 januari) I 480 bezoekers
AVL Mundo en Atelier Van Lieshout brachten licht in de duisternis met een Kerststal
in de omgeving van het M4H-gebied. Een bedevaart voor iedereen in de leeftijd van
8 tot 88 jaar, die, ongeacht geloof of ongeloof, samen wil komen in solidariteit of
omdat zij zich eenzaam en misplaatst voelen.

Connor Schumacher, Performances I Museumnacht

Jonas Vorwerk, immersive licht- en geluidsinstallatie I Museumnacht

The Performance Show I Art Rotterdam

EDUCATIE
Artist-in-Residence
Sinds 2015 biedt AVL Mundo een Artist-in-Residence programma aan. Het
programma biedt ruimte aan maximaal 2 kunstenaars en/of curatoren voor een
periode van 3-6 maanden. Naast plek om te wonen en te werken in de voormalige
villa van Jan van Teeffelen uit 1906 aan de Keileweg 10A, wordt er ruimte geboden
om de residentie af te sluiten met een presentatie. In 2020 waren de Artists in
Residence: Wessel Verrijt en Jasper Griepink.
Wessel Verrijt (31 juli – 30 september)
Wessel Verrijt (1992, Eindhoven) bouwt sculpturen, die als ‘entiteiten’ binnen zijn
rituelen de hoofdrol spelen. In de rituelen die hij creëert, komen zijn rekwisieten,
decor en protagonisten samen tot een totaal-installatie. Binnen de totaal-installaties
zit een dunne lijn tussen kunst, theater en choreografie, om zo een nieuwe
mythologie van symbolen en betekenis te creëren.
In 2018 studeerde hij af met de Optocht der Autonomen, waarbij mensen verpakt als
gebouwen van hout, karton en textiel de straten verkenden. In mei 2020 heeft het
Mondriaan Fonds Verrijt de werkbijdrage Jong Talent toegekend. In 2020
presenteerde hij een nieuwe performance-installatie bij het Geeraard de Duivelsteen
(Gent, BE) en was hij artist-in-residence bij AVL Mundo. Tijdens zijn residency
werkte Verrijt aan een serie installaties en performances. Daarnaast maakte hij
verschillende film scene, waarin hij zijn eigen archetypes creëerde .
Jasper Griepink (31 juli – 30 september)
Jasper Griepink (1988) probeert via zogenaamde ‘Participatory Performances’,
Happenings, Installaties en (internationaal) onderzoek een gezonde en overvloedige
eco-centrische, samenwonende planetair ruimteschip te onderzoeken en voor te
stellen.
Tijdens zijn residency bij AVL Mundo werkte Jasper aan Love Space. Een poging om
het persoonlijke en private met het publieke en politieke te verbinden. Een intieme
plek, vrij van voyeurisme of exhibitionisme. Aandachtspunten zijn veiligheid en
verbinding met onze menselijke sexualiteit, en het enige dat verwacht wordt van de
deelnemers is dat zij op een persoon lijke, authentieke reis van herkenning gaan.
Rondleidingen en workshops
AVL Mundo wil graag haar magie delen met de wereld. Door groepen toe te laten tot
de verschillende tentoonstellings- en evenementenruimtes hopen we aan te zetten
tot creëren. In 2020 hebben meer dan 750 personen in groepsverband het atelier en
onze Sculpture Garden bezocht. Een greep uit de bezochte groepen: Young
Collectors Circle, Artigotours Rotterdam.
Online tour I Beeldentuin
In April hadden wij onze eerste online tour in de lucht, het was een tour voor
iedereen die zijn huis echt niet uit kon maar toch de beeldentuin wilde bewonderen.
Via 360 graden foto’s konden mensen vanuit hun huis de mooie beelden in de tuin
bewonderen en meer te weten komen over de werken.

Speurtocht I Let’s Get Physical I 150 bezoekers
Tijdens deze beeldenroute door het M4H gebied was er een speurtocht opgezet voor
families en kinderen. De speurtocht leidde hen door, over, langs en in verschillende
beelden op de route en bij onze buren. Het was een gewilde activiteit voor families
en kinderen uit de buurt.
Kinderfinissage I Let’s Get Physical I 200 bezoekers
Als afsluiting van Let’s Get Physical was er voor alle buurtkinderen van 6 t/m 12 jaar
een feest georganiseerd, een echte kinderfinissage. Op deze prachtige dag namen
de kinderen de met snoep bestrooide beeldentuin over en renden zij door de
Voedseltuin en het Dakpark op zoek naar de oplossing van de speurtocht. Eenmaal
het antwoord gevonden werden zij opgewacht door heuse kunstwerken als prijs. Tot
slot kon er ook flink gedanst worden tijdens de kinderdisco.
Interactieve audiotour I Kerststal I 50 bezoekers
Tijdens de kerststal tentoonstelling was er via een QR code een interactieve
audiotour te beluisteren. De audiotour nam de bezoeker mee langs alle getoonde
beelden. Ook werden er kritische vragen gesteld terwijl het verhaal van de kerststal
werd verteld. De doelgroep was families en kinderen, maar de audiotour is door veel
meer bezoekers gedownload en beluisterd.

Kinderfinissage I Let’s Get Physical

Kinderfinissage I Let’s Get Physical

MARKETING & COMMUNICATIE
Ondanks de vele momenten van sluiting en de gevolgen van de heersende
maatregelen op ons programma hebben een kleine 12.000 bezoekers hun weg naar
AVL Mundo gevonden. Toch nog een stijging ten opzichte van 2019. Met name de
last-minute georganiseerde beeldenroute Let’s Get Physical heeft hieraan
bijgedragen dankzij de groeiende trend om de stad al wandelend te ontdekken.
Communicatie Let’s Get Physical
Om deze tentoonstelling goed onder de aandacht te brengen hebben wij voor het
eerst samen gewerkt met Studio De Ronners. Zij waren verantwoordelijk voor de
vormgeving en communicatie uitingen van Let’s Get Physical. Dit heeft geresulteerd
in een heel duidelijke campagne met als resultaat 3 European Design Awards voor
Branding en Promotional Design.
Publieksdoelgroepen
Dankzij de groeiende behoefte om de eigen stad te ontdekken en de promotie van
het M4H-gebied als geheel zijn er zichtbaar meer Rotterdammers op bezoek
gekomen. Onze focus lag in 2020 op de volgende doelgroepen zoals Rotterdam
Festivals deze heeft geformuleerd.
- Stadse Alleseters;
- Elitaire Cultuurminnaars;
- Klassieke Kunstliefhebbers;
- Actieve Families;
- Randstedelijke Gemakzoekers
Social Media
Voor wie het niet mogelijk was ons fysiek een bezoek te brengen waren wij zelf of
dankzij een van onze samenwerkingspartners online zichtbaar via vooral Social
Media en onze nieuwsbrief (5.500 ontvangers). Dankzij deze zichtbaarheid is het
aantal online volgers gegroeid naar zo’n 2.000.
Persoverzicht
2020 was ondanks de onregelmatige sluitingen een bijzonder jaar waarin wij vooral
met de tentoonstellingen Let’s Get Physical en Running In Circles veel media
aandacht wisten te verkrijgen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste mediauitingen in o.a. magazines, dagbladen en Social Media:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/17/slangen-eindeloze-rondjes-andere-galerietipsa4035990
http://www.lost-painters.nl/avl-barbaar-jeroen-jongeleen-running-in-circlesmovement-and-politics-in-the-streets-of-my-city/
https://trendbeheer.com/2020/06/26/jeroen-jongeleen-avl-mundo/
https://trendbeheer.com/?s=avl+mundo

https://thedesignedit.com/lets-get-physical/
https://www.holland.com/global/press/article/lets-get-physical.htm
https://trendbeheer.com/2020/04/22/avl-mundo-quarantine-proof-art/
https://www.ifthenisnow.com/nl/agenda/atelier-van-lieshout-lets-get-physical

DE BRUTUS
AVL Mundo heeft het ambitieuze plan uit te groeien tot een cultureel cluster van
10.000 m2 als onderdeel van de projectontwikkeling De Brutus. Deze
projectontwikkeling is uitbesteed aan Caligula B.V. Om tot de ambitieuze grootte van
het culturele cluster te komen zijn de panden aan de Keileweg 10A en 10B
verworven en in 2020 geschonken aan AVL Mundo met het doel deze te gebruiken
als tentoonstellingsruimte en/of voor culturele evenementen.
AVL Mundo heeft er belang bij dat het project De Brutus doorgang kan vinden,
aangezien door dit project ook haar nieuwe werkomgeving kan worden gerealiseerd.
AVL Mundo is de voorloper van het nieuw te verwezenlijken culturele cluster. Een
nieuwe kunstinstelling voor hedendaagse kunst in het Merwe-Vierhaven gebied
(M4H) in Rotterdam. Een stadshaven in Rotterdam - een nieuw stadsdeel in wording
- met focus op innovatie, creativiteit en ondernemerschap.
Het culturele cluster vormt hierin een kloppend hart met een omvang van ca. 10.000
m2. Het zal een museum, tentoonstellingsruimtes, een publiek toegankelijke
kunstopslag, ruimte voor kunsteducatie, workshopruimtes, ateliers en
woon/werkplekken voor kunstenaars huisvesten. Daarnaast komen in de
buitenruimte een openluchtbioscoop, theater en openbaar toegankelijke beeldentuin.
AVL Mundo wil hiermee bijdragen aan een nog aantrekkelijker M4H-gebied voor
publiek. De ruimtes zullen dan ook worden ingezet voor culturele- en
publieksdoeleinden, welke bestemming mede door AVL Mundo wordt bepaald.
Indirect worden hiermee de lange termijn doelen van AVL Mundo gerealiseerd,
namelijk de realisatie van een nieuw en modern cultureel cluster ter verwezenlijking
van haar algemeen nuttige doelstelling. Vanuit deze optiek is de Stichting bereid
geweest om mee te werken aan de financieringsbehoefte van Caligont B.V. en van
dhr. J.P.A. van Lieshout. Het doel van deze financiering is een overbruggingskrediet
geweest om het project Brutus mogelijk te maken.
Eind 2020 is de financiering ten behoeve van de projectontwikkeling succesvol
afgerond. Dit is gelukt dankzij een samenwerking met Powerhouse Company en Red
Company. Sindsdien wordt er met volle vaart gewerkt worden aan de realisatie van
De Brutus. Er wordt veel overleg gevoerd met de Gemeente Rotterdam en andere
stakeholders over de volgende fase van deze spectaculaire projectontwikkeling.

Atelier Van Lieshout, Kerststal

FINANCIEEL VERSLAG
Jaarrekening
Ook voor AVL Mundo was 2020 een lastig jaar doordat programma onderdelen
gecanceld of verplaatst werden. Desondanks is het ons gelukt om 2020 onder de
omstandigheden financieel goed door te komen.
Er zijn binnen de beperkingen die golden voor het ontvangen van publiek een aantal
geslaagde tentoonstellingen gerealiseerd.
Het eigen vermogen van AVL Mundo is stabiel gebleven in 2020. Voor nadere details
over de financiële cijfers van 2020 verwijzen wij u graag naar de 2020 jaarrekening .
De toekenning van de Cultuurplanaanvraag 2021-2024 geeft de komende vier jaar
een stabiele basis voor de benodigde professionalisering van de organisatie.
Fondsenwerving via zowel publieke als private fondsen, naast bedrijfssponsoring en
particuliere schenkingen, heeft structureel aandacht binnen onze bedrijfsvoering.

Performance I Vegan Cannibal Picknick

ORGANISATIE
In 2008 is AVL Mundo als Stichting opgericht door Joep van Lieshout met als doel
zijn kunst te openbaren en kunst en cultuur in brede zin te ondersteunen. De laatste
jaren is AVL Mundo gegroeid tot een presentatie-instelling voor hedendaagse kunst
waarbij de kunstenaars centraal staan. Er is niet alleen ruimte voor beeldende kunst
in de programmering, maar ook voor perfomances, theater, muziek en andere
kunstvormen. Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar dat de Gemeente Rotterdam deze
groei heeft erkend dankzij de toekenning van de Cultuurplanaanvraag 2021-2024.
Deze toekenning vraagt een professionaliseringsslag van de organisatie naast
aandacht voor de drie codes: Fair Practice Code, Code Diversiteit & Inclusie en
Governance Code Cultuur.
Fair Practice Code
Allereerst volgt AVL Mundo de aanbevelingen van de code waar het kan. Er worden
conforme vergoedingen betaald aan kunstenaars en medewerkers.
Eind 2020 was er 1 medewerker in vaste dienst voor 0,6 fte en waren er 2 zzp’ers in
dienst voor ieder 0,4 fte. Daarnaast was er 1 stagiaire en meerdere vrijwilligers. Allen
ontvingen een marktconforme vergoeding. De toekenning van de
Cultuurplanaanvraag 2021-2024 door de Gemeente Rotterdam vraagt om een
professionalisering van de huidige organisatie en een meer zichtbare naleving van
de code.
Wat de kunstenaars betreft wordt voor de honoraria al jaren de richtlijn
kunstenaarshonoraria van het Mondriaanfonds gevolgd.
Code Diversiteit & Inclusie
Tot op heden heeft AVL Mundo beperkt ervaring met het toepassen van de Code
Diversiteit & Inclusie. De code richt zich op de 4 P’s van publiek, programmering,
personeel en partners. AVL Mundo zal de komende jaren stappen maken om de
code binnen deze 4 P’s te integreren. In de huidige opbouwfase van de stichting is
vooral gebruik gemaakt van expertise die nodig was om AVL Mundo goed neer te
zetten. Nu de plannen van De Brutus steeds concreter worden, komt er ruime vrij om
ons te richten op de 4 P’s.
Governance Code Cultuur
AVL Mundo deelt de opvatting dat een transparante bedrijfsvoering een belangrijke
voorwaarde is voor de organisatie. Sinds de oprichting in 2008 hanteert AVL Mundo
het Bestuurs-model, met een toezichthoudend en deels meewerkend Bestuur. Het
Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Sinds 2015 is de dagelijkse
gang van zaken overgedragen aan een directeur die hiervoor opdracht krijgt van het
Bestuur. De Directeur voert de opdracht van het Bestuur uit en zorgt voor de
dagelijkse gang van zaken zoals fondsenwerving, marketing & communicatie en de
productie van de programmering. De Directeur legt verantwoording af bij het Bestuur
tijdens 3-4 bestuursvergadering op jaarbasis. De leden van het Bestuur ontvangen
geen beloning voor hun werkzaamheden.
Na jarenlange belangeloze inzet hebben wij in 2020 afscheid genomen van twee
bestuursleden: Cees Weeda en Amine van Lieshout. Wij zijn hen zeer erkentelijk
voor hun inzet. Ook hebben wij twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Stef

Fleischeuer en Anoesjka Imambaks. Wij kijken uit naar een goede samenwerking de
komende jaren.
Bestuur
Joep van Lieshout (Voorzitter)
Beeldend kunstenaar
Oprichter Atelier Van Lieshout
Oprichter Stichting AVL Mundo
Mede-ontwikkelaar/ontwerper projectontwikkeling BRUTUS
Mentor Mondriaan Fonds
Docent Ateliers ‘63
Stef Fleischeuer (Secretaris)
Interim Directeur Stedelijke Ontwikkeling en Economie Gemeente Utrecht
Directeur Plan F advies- en managementbureau
Lex Geerdes (Penningmeester)
Voorzitter Raad van Commissarissen Brand New Day Premie Pensioen Instelling
N.V.
Voorzitter Raad van Commissarissen Levensverzekeringsmaatschappij De Hoop
N.V.
Directeur-eigenaar startup investeringsfonds GGP B.V.
Bestuurslid en penningmeester Stichting Edwin van der Sar Foundation
Mariëtte Dölle
Directeur-bestuurder Museum Kranenburgh Bergen
Voorzitter Arttable Nederland
Anoesjka Imambaks
Directeur Venture Café
Instructor Housekeeping The International Butler Academy
Oprichter Maid at Home
Medeoprichter Bara Box.nl & Podcast Bara Talks
Lid RvT LMC Voortgezet Onderwijs
Lid RvT Internationaal Film Festival Rotterdam
Lid RvA Voor Goed // Rotterdam Impact Agency
Lid RvC Patijnenburg
Initiatiefnemer Rotterdam Capital Days
Lid Programmaraad EMI op Zuid
Lid RvA Economie & Ondernemen Albeda College
Harm Verhagen
Directeur Atelier Van Lieshout
Anne van der Zwaag
Directeur en eigenaar BIG ART
Directeur en eigenaar OBJECT Rotterdam
Curator Capital C
Curator BAR ANNE

Atelier Van Lieshout, Wellness Skull I Let’s Get Physical

AVL MUNDO DANKT
Ook in 2020 was het programma niet mogelijk geweest zonder onze vaste en
tijdelijke begunstigers. Wij zijn hen dan ook heel dankbaar voor hun verbinding met
AVL Mundo.
Meer in het bijzonder danken wij graag Joop van Caldenborgh, Caligula B.V., het
CBK Rotterdam, Diederik van Dommelen, Fleur Groenendijk, Gemeente Rotterdam,
Heijmans Vastgoed, Job Dura Fonds, Margriet Krijgsman, Mondriaan Fonds,
Rotterdam Festivals, Stichting Droom & Daad.
Samenwerkingen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Art Rotterdam
Boijmans van Beuningen
Creative Action Now
De Doelen
Grande Loge
Jeroen Jongeleen
Keilecafé
Motel Mozaique
Museumnacht
Science Gallery, Erasmus MC Rotterdam
Connor Schumacher
The Performance Show
Jonas Vorwerk
Wilfried Lentz
Wunderbaum

