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Het museum ontving met 
de tentoonstelling ‘David 
Bowie is’ [11 december 

2015 tot en met 10 april 2016] zo’n 
209.000 belangstellenden. ‘Als 
corona er niet was geweest hadden 
we waarschijnlijk dit aantal kun-
nen overstijgen, want de Stones 
hebben meer fans, maar nu gaan 

we dat niet evenaren.’
Om uit de kosten te komen is veel 
bezoek belangrijk, geeft Blühm aan. 
‘We hebben geld uitgegeven aan de 
inrichting, die moest worden 
aangepast aan de coronarichtlijnen. 
De opbouw is prijzig. De opper-
vlakte is vergroot van twee naar 
drie verdiepingen om meer ruimte 

te creëren. En er is speciaal een 
grote steigertrap gebouwd.’ Het 
museum is voor de gelegenheid 
zeven dagen per week van 10:00-
22:00 uur geopend. Er kunnen 
immers maar een beperkt aantal 
mensen per uur worden toegelaten.  
Blühm hoopt dat vooral de 
Groningers dan komen, omdat met 

het openbaar vervoer reizen 
momenteel wordt afgeraden door 
de overheid.

Mondkapje
Bezoekers krijgen bij de ingang een 
mondkapje uitgereikt. ‘Met design. 
Er staat namelijk Unzipped op. 
Een mondkapje met de beroemde 
tong is verkrijgbaar in de 
museumwinkel.’
In de museumwinkel is ook de 
catalogus te koop, die vertaald is in 
het Nederlands en Duits. 

Groninger Museum 
‘The Rolling Stones – Unzipped’
‘De Stones is de meest succesvolle band allertijden en voor meerdere generaties een begrip.’

Directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum hoopt op 135.000 bezoekers voor de Rolling Stones-

tentoonstelling ‘maar in coronatijden weet je het maar nooit.’ De redactie sprak met Blühm op 14 oktober over 

waarom het Groninger Museum deze tentoonstelling programmeerde en wat daaraan vooraf ging. 
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Het publiek is vergelijkbaar met 
het publiek dat de Bowie-
tentoonstelling bezocht. ‘Tussen 
de 25 en 75 jaar waaronder 
mensen die niet zo vaak in een 
museum komen. We zien dan 
minder museumkaarthouders.‘

Victoria & Albert Museum
Waarom deze Rolling Stones-ten-
toonstelling? ‘Het Groninger 
Museum heeft inmiddels al een 
traditie rond popmuziektentoon-
stellingen opgebouwd. Toen ik 
hier kwam werken, werd ik 

bekend met het festival Eurosonic 
Noorderslag dat altijd in januari in 
de stad Groningen wordt gehou-
den en ik dacht dat is misschien 
een idee om in die maand een 
kleine tentoonstelling rond 
Europa’s belangrijkste festival 
voor en over Europese muziek te 
hebben. En opeens was daar de 
mogelijkheid een tentoonstelling 
over David Bowie in huis te halen. 
En die was een doorslaand succes. 
Daarna kwamen er verschillende 
aanbiedingen maar die konden 
alle om uiteenlopende redenen – 
te groot, te laat of te vroeg – niet 
doorgaan. Tot dat telefoontje van 
het management van de Rolling 
Stones. Of wij belangstelling 
hadden voor een tentoonstelling 
over de band.’ De Stones wilde een 
tour langs Europese steden ma-
ken. Het voorstel om voor 
Nederland contact op te nemen 
met het Groninger Museum kwam 
van het Victoria & Albert Museum 
in Londen. Blühm: ‘Wij werkten al 
samen met dit gerenommeerde 
museum. De Bowie-tentoonstel-

ling is ook via hen bij ons terecht-
gekomen. En in Europa hebben 
wij de primeur. Contacten lopen, 
anders dan destijds met Bowie, via 
het management van de Stones. 
De titel van de tentoonstelling 
‘The Rolling Stones – Unzipped’ is 
overigens een idee van Mick 
Jagger.’ 

Veelkleurig
Populaire muziek is vaak 
verbonden met mode, met beelden 
benadrukt de museumdirecteur. 
Daarom is het voor het Groninger 
Museum interessant om een 
tentoonstelling rond een 
popartiest of popband in huis te 
halen. Het gaat vooral om de 
‘cross-overs’, de stijl, het imago. 
Veelkleurig is belangrijk. Het 
museum wil deze kleine traditie 
voortzetten en heeft voor januari 
2022 een tentoonstelling over 
Hipgnosis op het programma 
staan. Hipgnosis was een Britse 
ontwerpgroep die gespecialiseerd 
was in het ontwerp van hoezen 
van muziekalbums van rock-’n-

Na Londen, de Verenigde Staten 
en Azië tourt de expositie in 
geactualiseerde vorm door 
Europa, met de primeur voor 
Groningen. The Rolling Stones - 
Unzipped toont ruim 400 originele 
objecten uit de verzameling van 

de Stones. Niet alleen 
instrumenten en stage designs, 
maar ook zeldzame audio-
fragmenten en videomateriaal, 
persoonlijke dagboeken, iconische 
kostuums, postermateriaal, 
albumcovers en zelfs hun studio 

en het bescheiden verblijf in Edith 
Grove in Londen. Fans kunnen in 
de tentoonstelling door de unieke 
erfenis van de band reizen, 
eindigend met een speciaal 
slotmoment die de bezoeker in 
een iconisch Stones-ervaring 

brengt via de multidimensionale 
Dolby Atmos Sound-technologie, 
gefaciliteerd door PMC (The 
Professional Monitor Company). 
Ook wordt een link gelegd naar 
The Rolling Stones in Nederland. 
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roll-muzikanten en -bands 
waaronder Pink Floyd, Genesis, 
Led Zeppelin, 10cc en The Alan 
Parsons Project.

The Stones en kunstenaars
De tentoonstelling is niet alleen 
interessant voor Stonesfans vindt 
Blühm. Er is van alles te zien op 
het gebied van kunst en muziek. 
‘The Rolling Stones heeft met veel 
kunstenaars samengewerkt en 
dan moet je denken aan beeldende 
kunstenaars: film, foto, design.’ 
Dreigt niet het gevaar dat het 
Groninger Museum het imago van 
‘popmuseum’ krijgt? 
Blühm: ‘Het Groninger Museum 
heeft veel verschillende dingen. 
Mensen die bijvoorbeeld voor 
deze Stones-tentoonstelling 
komen, nemen ook kennis van 
andere zaken. Wij hebben veel 
soorten publiek en veel reputaties. 
Voor sommigen zijn wij het pop-
museum, voor andere het De 
Ploegmuseum.’

Opening
Vanwege corona is de opening dit 
keer een volledig online 
evenement, te volgen op 
rollingstonesgroningen.nl 
op donderdag 19 november 
om 17:00 uur. Muziekkenner 
Leo Blokhuis neemt het publiek 
met Mick Jagger en Andreas 
Blühm mee in de wereld van de 

Stones en toont de highlights van 
de tentoonstelling. 

Bekende Nederlanders Matthijs 
van Nieuwkerk, Humberto Tan, 
Klaas Knot en Lucy Woesthoff 
vertellen hun mooiste verhalen.
De tentoonstelling is in principe te 
zien tot en met 28 februari 2021. 
Vanaf 20 november is de tentoon-
stelling geopend voor het publiek. 

Een aanbeveling van Mick Jagger:
https://www.groningermuseum.
nl/rolling-stones

Groninger Museum
Museumeiland 1
9711 ME Groningen
(050) 3 666 555
www.groningermuseum.nl  

The Rolling Stones, Foto: The Rolling Stones archive

Keith Richards 
Dan Armstrong 6 String, 
c. 1970
Collection Rolling Stones 
Archive

http://rollingstonesgroningen.nl
https://www.groningermuseum.nl/rolling-stones
https://www.groningermuseum.nl/rolling-stones
http://www.groningermuseum.nl
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‘Wij werken met een programma-
lijn die voortvloeit uit onze identi-
teit en persoonlijkheid als muse-
um. Wat wij belangrijk vinden is 
dat tentoonstellingen samengaan 
met een concept, niet zozeer een 
thema maar wel dat je er een 
verhaal bij kunt vertellen dat 
verder gaat dan ‘werk van die en 
die kunstenaar. 
Fotograaf Dirk Kome, die betrok-

ken was bij onze tentoonstelling 
‘Fotografen van de vooruitgang’ 
(14 oktober tot en met 31 maart 
2019) attendeerde ons op het 
Amsterdamse kunstenaarsduo 
Polak en Van Bekkum. Hun 
tentoonstelling ‘GraasChoreogra-
fieën’ laat je in vijftig tekeningen 
en teksten op een eigen manier 
naar alledaagse dingen kijken, 
bijvoorbeeld grazende koeien. Dat 

‘Sporen’ en ‘GraasChoreografieën’ 
gelijktijdig zijn geprogrammeerd is 
omdat je niet twee tentoonstellin-
gen die totaal van karakter ver-
schillen op hetzelfde moment 
moet laten zien. Dat zorgt voor 
herkenning bij het publiek en 
voorkomt versnippering.’ 
Obby merkt dat het publiek door 
corona van samenstelling is 
veranderd. ‘We ontvangen meer 

algemeen publiek zoals mensen 
uit de regio maar ook vakantie-
gangers, gezinnen en passanten. 
Ons museum ligt nogal in de 
periferie en de bezoekers zijn vaak 
aangenaam verrast door zowel 
Westerwolde en Bellingwolde met 
zijn mooie herenboerderijen in de 
Hoofdstraat, als door het museum.’ 

Sporen
Je hoeft maar om je heen te kijken 
en je ziet overal sporen, van de 
natuur, de samenleving, anderen 
en jezelf. Toch is een spoor niet 
alleen iets dat je achterlaat maar 
ook een weg ergens naar toe, als 
in: volg het spoor. Een spoor kan 
door de ruimte lopen maar ook 
door de tijd. Een spoor is soms 
fysiek en soms alleen mentaal, 
bijvoorbeeld als een herinnering. 
Een spoor kan nauwelijks waar-
neembaar zijn en soms bijna niet 
te overzien. Wat voor spoor trek-
ken wij mensen bijvoorbeeld over 
de aarde?
Kunstenaarscollectief 
6kmperuur10mdiep, dat bestaat 
uit ongeveer twintig beeldend 
kunstenaars die in de drie noorde-
lijke provincies werken en diverse 
hedendaagse kunstdisciplines 
vertegenwoordigen, verdiepte zich 
een jaar lang in de betekenis van 
sporen. Een programma van films, 
excursies, discussies, wandelingen 
en werkbesprekingen zorgde voor 

Het MOW | Museum Westerwolde Bellingwolde  
Sporen en GraasChoreografieën 
Tot en met 28 februari 2021 zijn in het MOW | Museum Westerwolde in Bellingwolde de 
kunsttentoonstellingen ‘Sporen’ en ‘GraasChoreografieën’ te zien. Directeur Obby Veenstra legt uit hoe deze en 
andere tentoonstellingen in het museum terechtkomen. 
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inspiratie. In de expositie ‘Sporen’ 
is het mogelijk al het gemaakte 
werk voor het eerst te bekijken. 
Het collectief viert met de 
groepsexpositie tegelijkertijd zijn 
tienjarig bestaan.

GraasChoreografieën
De kleinere expositie 
‘Graaschoreografieën’ neemt de 
bezoeker mee op een reis door 
twee landschappen: het vlakke 
Groningse land nabij Feerwerd en 
het bergachtige Zwitserse 

Engadin-gebied. Het duo 
PolakVanBekkum tekende in de 
zomer van 2019 op beide locaties 
en plein air. Hun fascinatie voor 
routes en mobiliteitspatronen 
richtte zich deze keer op 
graaspatronen van koeien. Wat 
voor ruimte en landschap 
produceren koeien met hun 
graasbewegingen?

Menselijke GPS
Waar de kunstenaars in het 
verleden vaak GPS gebruikten om 

bewegingspatronen vast te leggen, 
werkten zij dit keer analoog: met 
aquarelpotlood op papier, met een 
zelf ontwikkelde veldezel en 
werkmethodiek. Zo werkten zij als 
een soort menselijke GPS, vanuit 
vogelperspectief. Bezoekers 
volgen dit dagelijkse veldwerk 
waarbij de kunstenaars geduldig 
en zorgvuldig de bewegingen van 
het grazende vee observeren en 
vastleggen. Op de achterkant van 
elke tekening schreven de kunste-
naars de omstandigheden, erva-
ringen en hun eigen ingevingen 
van elke expeditie. Elke tekening 
kent zo een eigen verhaal.

In de tentoonstelling is een 
selectie van de tekeningen te zien. 
Online is een expowijzer te vinden 
met korte impressies van de 
bijbehorende teksten: hetmow.nl/
expowijzer-gc. De tekeningen zijn 
ook te koop. De prijslijst ligt op de 
balie van het museum of is te 
vinden op hetmow.nl/prijslijst-gc. 

MOW | Museum Westerwolde
Hoofdweg 161
9695 AE Bellingwolde
(0597) 53 15 09 
www.hetmow.nl

http://hetmow.nl/expowijzer-gc
http://hetmow.nl/expowijzer-gc
http://hetmow.nl/prijslijst-gc
https://www.hetmow.nl


Centrum Groninger Taal en Cultuur
Prijsuitreikingen Wiesneus 2020 
in Oude Pekela en Zoutkamp

t Was aans as aans: 

de prijsuitreikingen van de 

Wiesneus 2020. 

Door de corona-uitbraak en 

-maatregelen lukte het niet om 

de prijswinnaars in het 

voorjaar bekend te maken. Een 

aantal weken terug was het 

eindelijk zover en vertelde 

CGTC-voorzitter Koos 

Wiersma via het Youtube-

kanaal van CGTC wie de twee 

winnaars van de Wiesneus 

prijsvragen zijn. 

Donderdag 29 oktober waren de 
officiële prijsuitreikingen in Oude 
Pekela en Zoutkamp. CGTC-con-
sulent Henk Scholte reikte de 
prijzen uit aan de winnaars Tim 
Greven en Jasper van der Veen. 
Zanger en kinderboekenschrijver 
Rients Faber en gitarist Erwin 
Blokzijl (van de band Kriegel) 
kwamen langs met een muzikaal 
Hen Engelien-optreden voor de 
hele klas.

Ik bin wies mit Grunnen
Henk Scholte bracht donderdag 
een bezoek aan de twee basisscho-
len waar de winnaars van de 
Wiesneus 2020 puzzels leerling 
zijn. De juiste oplossingen van de 
Puzzel en de Woordzuiker waren 
Ik bin wies mit Grunnen en Vrij 
om te speulen. Tim Greven was 
een van de twee winnaars en 
mocht donderdag op OBS Hendrik 
Wester in Oude Pekela een tablet 

in ontvangst nemen. ’s Middags 
reisde Henk af naar Zoutkamp en 
in de sporthal van SWS de Zout-
kamperril werd Jasper van der 
Veen verblijd met een Groot 
Grunneger Verrazzenspakket. 

Vrijheid
Sinds 2019 geeft CGTC in samen-
werking met het Drentse Huus 
van de Taol en andere streektaal-
organisaties het tijdschrift 
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 Foto’s: Pjotr Wiese

https://youtu.be/IV0aBPDJH98
https://www.youtube.com/watch?v=Z7mknHzgBAE
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Wiesneus uit voor alle basis-
schoolkinderen in Groningen. Dit 
jaar was het thema Vrijheid. In de 
Wiesneus staan verhalen, gedich-
ten, liedjes en spelletjes waarmee 
leuke prijzen zijn te winnen. Het 
magazine is bedoeld om kinderen 
kennis te laten maken met het 
Gronings en een rijke schat aan 
Grunneger woorden. Naast de 
Groningstalige versie wordt 
Wiesneus ook in de Nedersaksi-
sche taalvarianten in Drenthe, 
Overijssel en de Achterhoek 
uitgegeven.

Hen Engelien
Na de uitreiking van de prijzen en 
een feestelijk en muzikaal optre-
den van Rients Faber met zijn in 

Groningen beroemde en reizende 
hen Engelien was er nog een 
verrassing. Alle aanwezige 
klasgenootjes van de prijs-
winnaars ontvingen het 
kinderboek Hen Engelien. Een 
reactie van een van de ouders: 
“Wat n mooie nommedag hè? En 
wat n mooi optreden mit dij Hen, 
dat smoakt noar meer.” Volgend 
jaar, in de Meertmoand 
Streektoalmaand 2021, komt de 
derde Groningstalige editie van 
Wiesneus uit. Basisscholen in 
Groningen kunnen vanaf 
december de nieuwe Wiesneus 
aanvragen voor hun leerlingen.
Voor meer informatie kijk op 
www.cgtc.nl.

Hen Engelien
Ergens op het Groningse platte-
land woont Hen Engelien. Elke 
morgen als de boer bij zijn kippen 
komt, is Engelien verdwenen. Als 
hij aan het einde van de dag weer 
bij zijn kippen gaat kijken, zit ze 
weer netjes op haar plekje in het 
hok. Alsof ze nooit weg is geweest 
zit ze op stok, maar bij Engelien 
ligt nooit een ei. De boer begrijpt 
er niks van. ‘Waar gaat Engelien 
elke dag naartoe? En waar laat 
Engelien toch altijd haar ei?’
Engelien gaat stiekem met de bus 

naar de stad. Hier ontmoet ze 
allemaal stadse vogels. Zo eet ze 
patat met duiven en drinkt thee 
met mussen. ‘Een kip die met de 
bus naar de stad gaat… Dat kan 
toch niet? Hoe doet Engelien 
dat?’
Hen Engelien is een prachtig 
geïllustreerd prentenboek voor de 
allerkleinsten, geschreven door 
Rients Faber. Het prentenboek is 
geschreven in het Gronings én 
Nederlands, waarin foto’s en 
tekeningen worden gecombi-
neerd. Meer informatie: 
www.henengelien.nl

https://www.cgtc.nl
https://www.henengelien.nl
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Iedere maand zijn nieuwe 
tentoonstellingen en activiteiten in 
dit overzicht te vinden. Vanwege 
COVID 19 kunnen data soms 
wijzigen. Raadpleeg daarom 
vooraf de website van de 
betreffende organisatie. 

Forum Groningen 
The Art of Aardman, Shaun the 
Sheep and Friends 
tot en met 9 mei 2021
Shaun the Sheep, Chicken Run en 
Wallace & Gromit: de creaties van 
Aardman Studios betoveren 
miljoenen kijkers wereldwijd. 
Verwonder u tijdens een buiten-
gewone reis langs originele 
schetsen, talloze handgemaakte 
klei-modellen en zelfs volledige 
miniatuur-filmsets. Wandel tussen 
Wallace’s waanzinnige uitvindin-
gen, Gromits beroemde moestuin, 
de straten van Shaun the Sheep 
the Movie, de vliegmachine van 
Chicken Run en het spectaculaire, 
vijf meter hoge (!) schip van 
The Pirates! Band of Misfits. 
Van eerste potloodschets tot 
bioscoopfilm, en alles daar-
tussenin – na deze expositie kijk 
je nooit meer met dezelfde ogen 
naar klei-animatie.

Groninger Museum Groningen
Groninger fotograaf
 Andy Zuidema exposeert tijdens 
The Rolling Stones – Unzipped
tot en met 28 februari 2021
Het Groninger Museum presen-
teert, tijdens de tentoonstelling 
The Rolling Stones – Unzipped, 
het werk van de Groninger foto-
graaf Andy Zuidema (1984). 
De expositie bestaat uit zeven 
grote kleurenfoto’s die Zuidema 
van de Stones maakte tijdens het 
concert in Arnhem in 2017. Andy 
omschrijft het vastleggen van The 
Rolling Stones in 2017 als een 
legendarische ervaring: “De avond 
van het concert zal ik nooit meer 
vergeten. The Stones zijn ware 
artiesten, die pure en rauwe Rock 
and Roll spelen waar veel jonge 
bands van kunnen leren.”

Synagoge Groningen
Van 19 november tot en met 6 
december is het NonFiction 
Photo Festival te beleven in de 
Synagoge Groningen. 
Bekijk lokale en internationale 
beeldverhalen van topkwaliteit in 
hartje Groningen. Lokale fotogra-
fen verbeelden het verhaal van het 
Noorden, terwijl de internationaal 
geroemde World Press Photo 
Exhibition de rest van de wereld 
onder de loep neemt. Het festival 
is dagelijks geopend voor publiek. 
Voor wie meer wil weten is er weer 

een prikkelend Academy pro-
gramma voor iedereen. Kom 
genieten van de beste visuele jour-
nalistiek van het afgelopen jaar. 
Voor informatie en tickets, ga naar 
www.nonfictionphoto.nl

Fraeylemaborg Slochteren  
Tentoonstelling Maike van der 
Kooij tot en met  27 februari 2021
In het Koetshuis van de Fraeyle-
maborg zijn monumentale land-
schappen en zeegezichten van 
Maike van der Kooij te zien. Van 
der Kooij maakt schetsen en foto’s 
in de buitenlucht en vertaalt deze 
later in haar atelier in schilderijen. 
Kleur en contrasten zijn van groot 
belang in haar werk. Haar schilde-
rijen zijn beweeglijk en gelaagd, ze 
schildert snel met veel verf. 
Inspiratiebronnen zijn schilders 
als Nolde, Soutine en Permeke. 
MOW | Museum Westerwolde 
Bellingwolde

Sporen collectief 6kmperuur10m-
diep: navels kijken
tot en met 28 februari 2021
Kunstenaar Anneliet van Beelen 
verzamelde jarige navels voor de 

tentoonstelling ‘Sporen’. Het enige 
fysieke spoor van je geboorte is je 
navel; een levenslang zichtbaar 
litteken dat op je buik achterblijft. 
Van Beelen miste in de collectie 
nog de navel van een jarige 65-er. 
Haar oproep om juist zo’n navel te 
mogen fotograferen wekte de 
aandacht van diverse lokale, 
regionale en zelfs landelijke media 
zoals NPO Radio 1 en het NOS- en 
zelfs het Jeugdjournaal. Inmiddels 
zijn alle 80 navels gevonden.

Museum Nienoord Leek
‘Exist in me’: Anton Heyboer 
terug in het Noorden – verlengd
tot en met 14 maart 2021
De tentoonstelling over Anton 
Heyboer in Museum Nienoord is 
zo ‘n succes, dat deze wordt 
verlengd tot en met 14 maart 2021. 
De werken zijn in bruikleen van 
de gezusters Van Kleef, 
eigenaressen van de TWIN 
Collectie. Deze keer later werk, uit 
de periode dat Heyboer bekend 
werd bij het grote publiek. Ook 
Heyboer-fotograaf Nico Koster 
komt terug, met veel meer foto’s 
uit die jaren. Voor zij die al 
geweest zijn een reden om nog 
eens te komen. Van zowel Heyboer 
als Koster zal er werk te koop zijn.

Tentoonstellingen en activiteiten

https://www.youtube.com/watch?v=Nyo4Xh2wZIc
http://www.nonfictionphoto.nl
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