
Met veel plezier nodigen we u uit voor de 
Conferentie Corporate Collecting 
donderdag 9 februari 2017
Reflections Room van Art Rotterdam 
in de Van Nellefabriek.
Het verzamelgedrag op de hedendaagse kunstmarkt is aan het veranderen en het model van 
de bedrijfscollectie daarmee ook. Tijdens deze conferentie over Corporate Collecting kunnen 
zowel startende als al langer bestaande bedrijfscollecties in korte tijd hun ervaringen met 
elkaar delen, met als doel het vergroten van kennis en duiding over actuele tendensen 
in het verzamelen van nu. Op een heldere, overzichtelijke manier wordt inzicht gegeven 
in verschillende facetten van de fascinerende kunstmarkt. Na afloop van de conferentie 
worden er rondleidingen over de beursvloer gegeven door professionals die de kunstwereld 
niet van een afstand beschouwen maar er deel van uitmaken. Zij volgen nieuwe artistieke 
ontwikkelingen op de voet en maken u deelgenoot van hun voorkeuren en insider-kennis. 
Het programma is samengesteld door Sarah van Overeem, zakelijk coördinator bij Witte de 
With Center for Contemporary Art in Rotterdam, een toonaangevende openbare instelling 
voor hedendaagse kunst en de daaraan gerelateerde discoursen. 

Programma
15:30 uur: Ontvangst met koffie/thee
16:00 uur: Welkom door Fons Hof (directeur Art Rotterdam)

Sprekers:
Sanne ten Brink (hoofd curator ING Collectie en voorzitter VBCN, platform voor
bedrijfscollecties in Nederland) geeft een presentatie over het brede spectrum van 
bedrijfscollecties in Nederland.
Els Drummen (conservator NN Group Art Collection) vertelt over de bedrijfscollectie van NN 
Group (de holding van Nationale-Nederlanden) en in het bijzonder over de glasinstallatie 
van Pieke Bergmans. Een korte film over Bergmans toont hoe kunst in opdracht kan 
uitwerken voor beide partijen. 
Liesbeth Willems (curator van de kunstcollectie van Rattan Chadha: de KRC Collection) 
Rattan Chadha is oprichter van hotelketen citizenM. Liesbeth Willems vertelt over de KRC 
Collection en de relatie met het hotelconcept.
Moderator:
Peter Schuiten (initiatiefnemer Het Ondernemersontbijt Rotterdam en voormalig journalist)

17:00 – 18:00 uur: Drinks &  Appetizers, aangeboden door NN Group
18:00 – 19:00 uur: Rondleidingen Art Rotterdam
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Pieke Bergmans – DNNA – 2015, NN Group Art Collection / Foto Mirjam Bleeker

Deelname aan het programma is gratis. 
RSVP vóór 25 januari 2017: info@artrotterdam.com 

Mocht u na afloop van het programma willen dineren in het pop-up restaurant L’invité op 
Art Rotterdam, dan kunt u reserveren via de website www.linvite.nl/art-rotterdam of bellen: 
+31 (0) 20 570 2010. Het pop-up restaurant is ook na sluitingstijd van de beurs geopend.

Graag tot donderdag 9 februari!

Hartelijke groet, 

Fons Hof Sarah van Overeem Peter Schuiten
Art Rotterdam Witte de With Center for Contemporary Art Bureau Peter Schuiten


