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1.
Inleiding
Museum Hilversum is een museum voor mediakunst en –cultuur en met die
specialisatie uniek in zijn soort. Met zijn bereik, het programma en de samenwerkingsverbanden
versterkt Museum Hilversum het culturele aanbod, de kracht van de mediacultuur en daarmee de
positie van Hilversum Mediastad. Het betrekt mediamakers en fotografen, stimuleert bezoek van
buiten de stad, en betrekt winkeliers en ondernemers.
Voor u ligt het gewijzigd jaarplan 2021. Museum Hilversum is door toedoen van de corona-crisis
vanaf 12 december 202 gesloten geweest en opent haar deuren weer op 5 juni 2021, naar het zich
laat aanzien voor de duur van heel resterend 2021.
2.
Ambities 2021
2.1
Voor 2021 staat een aantal ambities centraal waarvan de inhoudelijke programmering van
het Mediaplein in het oog springt. Het zal voor zich spreken dat de realisatie afhankelijk is van de
ontwikkeling van de Corona-crisis.
2.2.
Het Mediaplein
Museum Hilversum is er een warm voorstander van om de transitie van de Kerkbrink naar het
Mediaplein los te trekken van de verhuizing van de bibliotheek naar de Gooische Brink. Het zijn twee
sporen die elkaar uiteindelijk moeten gaan versterken maar die een andere snelheid en bemoeienis
kennen. De transitie van de Kerkbrink naar het Mediaplein is voor Museum Hilversum prioriteit
omdat het hiermee de eigen zichtbaarheid kan versterken en het idee van Hilversum Mediastad op
een andere manier dan binnen de muren van het museum kan uitwerken.
De Kerkbrink heeft identiteit nodig. Dat dat via mediakunst kan, is in tal van grote steden al getoond.
Denk aan Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. Museum Hilversum wil een nationale en regionale
programmering ontwikkelen waarmee de mediastad een nieuwe trekker krijgt.
De ruimtelijke vormgeving van de Kerkbrink is eveneens belangrijk. Alleen kunstzinnige interventies
zijn onvoldoende. De Kerkbrink is een ideale plek om elkaar te ontmoeten, maar nu nog teveel
doorsnede door het verkeer. De programmatische ontwikkeling in combinatie met ruimtelijke kan en
moet er voor zorgen dat de Kerkbrink een verblijfplek wordt. Het gebeurt door inhoudelijke
aansluiting bij Mediakunst in de openbare ruimte. De ambitie vertaalt zich in de begroting 2021.
De gemeenteraad neemt naar alle waarschijnlijkheid op 7 juni het besluit op basis waarvan
Museum Hilversum en zijn collega’s op de Kerkbrink kunnen gaan programmeren.
2.3
Exposities
Museum Hilversum organiseert steeds volgens een zeven exposities.
Elke eerste kwartaal staat in het teken van de nieuwsfotografie. Elk jaar organiseert Museum
Hilversum daarnaast:
- een solo-expositie van een nieuwsfotograaf;
- een solo-expositie gericht op een Hilversumse mediakunstenaar;
- een populaire, laagdrempelige expositie voor het publiek dat doorgaans geen museum
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bezoekt;
- een artistieke expositie in het teken van mediakunst;
- een expositie in verband met radio en tv.
Het is een formule die publiek trekt en voor verschillende doelgroepen iets biedt. De korte
doorlooptijd van de tentoonstellingen, twee maanden, biedt kans op herhaalbezoek enerzijds en
publiciteit anderzijds omdat ieder afzonderlijk nieuwe aandacht genereren.
De als derde en vierde genoemde exposities vinden geen doorgang. Van de twee geplande
expositie in het eerste kwartaal kwam al de eerste te vervallen, zijn die van World Press Photo.
2.4
Verdieping en professionalisering
Met twintig discussie- en debatavonden per jaar, in het kader van Podium MH heeft, Museum
Hilversum de afgelopen jaren een publiek van regionaal actieve amateurfotografen en fotografieliefhebbers aan zich weten te binden. In 2021 wordt de ingezette lijn voortgezet. De Hilversumse en
Gooische Fotoclubs, maar ook die uit Amersfoort en Almere en omgeving zijn trouwe deelnemers
aan het Podium MH. In 2019 deden er 65 sprekers aan mee. In 2021 richt Museum Hilversum zich op
nieuwe regio´s zoals de omgeving Apeldoorn/Veenendaal, Flevoland en Noord-Holland, waarbij
gedacht kan worden aan de Bollenstreek.
In 2021 organiseert Museum Hilversum in samenwerking met de Fotoacademie (Amsterdam) twee
presentatie-avonden en een pop-up tentoonstelling waarmee het aandacht geeft aan aanstormend
fotografie-talent.
De MediaLabs, er staan er voor 2021 acht gepland, staan in het teken van
deskundigheidsbevordering en training van amateur-makers en aanstormend talent. De doelgroep
zijn aankomende mediamakers (filmers, videokunstenaars, fotografen) die zich willen bekwamen
en/of verder willen ontwikkelen. Een MediaLab wordt gegeven door een professioneel fotograaf
en/of filmer die een specifieke techniek of invalshoek heeft.
Museum Hilversum heeft tot nu tien online discussie en reflectie-avonden georganiseerd. Het wil
daarmee doorgaan tot aan het moment dat er weer (kleinschalige) events voor 100 personen
mogen worden georganiseerd. Er zijn tot nu geen medialabs georganiseerd.
2.4
Het publieksbereik
Afgaande op de ervaringen van 2017, 2018 en 2019 is het bereik van 40.000 bezoekers een optimum.
Voor 2020 wordt gerekend met een bereik van 30.000 bezoekers. Deze daling wordt veroorzaakt
door de corona-crisis als gevolg waarvan het museum twee en een halve maand dicht was en stil
kwam te liggen.
In relatie tot de benchmark van de Nederlandse Museum Vereniging is een bereik tussen de 35.000
en 40.000 bezoekers goed. Qua bereik is Museum Hilversum middelgroot, qua middelen is het klein.
Voor 2021 herneemt Museum Hilversum de groeidoelstelling. Het verwacht te kunnen groeien naar
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45.000 bezoekers. Het bereik van 40.000 bezoekers is overigens een noodzakelijk minimum om in
aanmerking te komen voor de projectmatige rijkscultuurgelden van bijvoorbeeld het Mondriaan
Fonds.
Het beoogde publieksbereik van 40.000 bezoekers wordt niet gehaald. De verwachting is nu
gesteld op 15.000, mede gezien het werken met timeslots en de onzekerheid over het
besmettingsgevraag zolang niet 80% van de bevolking is ingeënt (groepsimmuniteit).
beperkte bereidwilligheid.
Naast het bezoek aan het museum zelf is er het bereik van de reizende tentoonstelling Zilveren
Camera en van andere tentoonstellingen die reizen zoals Face It van William Rutten en van de
containerexpo’s in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Dit bereik wordt niet
bij het museumbezoek meegerekend, maar er kan wel mee worden gezegd dat de aanwezigheid van
Museum Hilversum verder reikt dan het museum zelf.
3. Strategisch partnership
3.1
Gemeente Hilversum
De Gemeente Hilversum is een belangrijke partner van Museum Hilversum. Waar mogelijk
ondersteunt het museum de initiatieven van de gemeente om het profiel van Hilversum Mediastad
te versterken. Door de komst van de stichting Hilversum Marketing, begin 2018, kunnen de
activiteiten van Museum Hilversum mee in de imagoslag dat deze stichting voorstaat.
3.2
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Het strategische partnership met Beeld en Geluid richt zich op de ontwikkeling van het Mediaplein en
daarbinnen de programmatische samenwerking op mediawijsheid. Daarnaast doet Museum
Hilversum mee aan de Dutch Media Week waarvan Beeld en Geluid programmaverantwoordelijkheid heeft.
3.3
Mondriaanwerkgroep
Museum Hilversum participeert in de Mondriaanwerkgroep die in het kader van regionalisering van
het cultuurbeleid op initiatief van het Gewest Gooi en Vechtstreek in 2017 is gestart. De werkgroep
komt vier keer per jaar bijeen en heeft een vijftal kwaliteitsbeelden ontwikkeld. Mediakunst en –
cultuur is er een van.
De Mondriaanwerkgroep is van strategisch belang voor de collectie-positie van Museum Hilversum,
los van het feit dat het cultuurbeleid zich de komende jaren regionaliseert. Op initiatief van de
Mondriaanwerkgroep kwam medio 2020 een collectieportal tot stand waar de collectie van Museum
Hilversum een plek kreeg. De beschrijving en digitalisering van de collectie werd in samenwerking
met de Mondriaanwerkgroep georganiseerd. In 2021 wordt hier duurzaam in samenwerking aan
gewerkt.
Het Erfgoedfestival van 2020, met als thema ´Grensverleggers´, is verschoven naar 2021. Museum
Hilversum doet er aan mee met de tentoonstelling ‘Chinezen Overzee’ van de hand van Ruben
Terlou.
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3.4
Zilveren Camera
De samenwerking met de Stichting De Zilveren Camera liep in 2020 ten einde, na een intensieve en
succesvolle samenwerking gedurende de afgelopen vijf jaar. Museum Hilversum en de Zilveren
Camera opteren voor een nieuwe samenwerkingsperiode van vijf jaar, die dan loop tot 2026. De
Zilveren Camera is sinds 2020 gehuisvest aan de Kerkbrink 6 waarmee het samenwerkingsjaar verder
bekrachtigd werd.
3.5
Productiepartners
Met enkele partners heeft Museum Hilversum meerjarige afspraken, zoals met Stichting De Zilveren
Camera (vijf jaar), de WorldPressPhoto (drie jaar) en The One Minutes (steeds een jaar). In 2021
worden deze samenwerkingen gecontinueerd.
3.6. Platform Fotografie
Museum Hilversum maakt deel uit van het Platform Fotografie dat de positie van uiteenlopende
initiatieven gericht op lense-based-media behartigt, bijvoorbeeld in relatie tot de Raad voor Cultuur,
het Mondriaan Fonds en andere partijen. Naast Museum Hilversum doen mee: Nederlands
Fotomuseum, World Press Photo, FOTODOK, DUPHO, Paradox, Maria Austria Instituut, Noorderlicht
en BredaPhoto.
4.
Programmalijn tentoonstellingen
4.1
Nieuwsfotografie
Steevast is het eerste kwartaal van het nieuwe jaar gewijd aan nieuwsfotografie. Via de
nieuwsfotografie komen nieuwe mens- en maatschappijbeelden naar ons toe. Na aanvankelijke
twijfel dat de kwalitatieve fotojournalistiek aan belang zou inboeten door de snelle roulatie van
amateurfoto’s op de sociale media, tekent zich juist nu een trend af dat de kwalitatieve
fotojournalistiek en de onderzoeksjournalistiek zelf, aan belang wint. De groeiende belangstelling
voor de WorldPressPhoto en de Zilveren Camera bewijst het. Museum Hilversum heeft inmiddels een
unieke positie op het vlak van de nieuwsfotografie in relatie tot andere Nederlandse musea. Mede
dankzij die positie is het uitgenodigd mee te doen in het landelijk Platform Fotografie.
De WorldPressPhoto is in 2021 niet te zien geweest.
Het partnership met de Zilveren Camera is de afgelopen jaren gegroeid. Naast de organisatie van de
hoofdtentoonstelling en de ondersteuning van de landelijke jurering staan voor 2021 de volgende
samenwerkingsprojecten gepland:
1. Jongeren en Mediacultuur in samenwerking met de Hogeschool Utrecht. Het betreft de
tweede editie na een succesvolle in 2020. Toen ontwikkelden 18 studenten van de landelijke
minor AudioVisuele Vormgeving zes projecten die in een lang weekend op de
tentoonstellingsvloer werden getoond. Onder de titel van het overkoepelende thema
Contrast geven 20 studenten hun visie op de Zilveren Camera editie 2020. Zij betrekken
daarbij ook de buitenruimte van Museum Hilversum.
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2. De bijdrage van de Hogeschool Utrecht kon niet worden afgerond. Er zijn drie workshops
gegeven aan 22 studenten, verdeeld over zes werkgroepen. Na 12 december 2020 werd de
Hogeschool gesloten en kwam het project stil te liggen.
3. De Achterkant van Hilversum. Het betreft een opdracht voor onderzoek fotojournalistiek aan
drie jonge fotografen. In 2020 tekenden 36 filmers en fotografen in voor een opdracht waar
een deskundige jury met wethouder Arno Scheepers is verbonden. De drie geselecteerde
kunstenaars krijgen een werk-fee en tonen hun werk in een projectexpositie.
4. De toekomst van de nieuwsfotografie. Er is discussie over de plek van de Zilveren Camera in
het maatschappelijk debat over diversiteit en fake-news. Met het symposium willen de
Zilveren Camera en Museum Hilversum die discussie verder brengen. Aan het symposium
werkt Dupho mee, de landelijke branche-organisatie voor fotografie.
In het kader van de hoofdtentoonstelling organiseert Museum Hilversum met de Zilveren Camera al
vijf jaar:
- De buitenexpositie;
- De Zilveren Camera Junior;
- Het Festival Nieuwsfotografie.
De buitenexpositie is de afgelopen jaren kleiner van omvang geworden. Het bleek in 2020 niet
mogelijk op belangrijke plekken als de Kerkstraat, het Keiplein, Kerkelanden en de Gijsbrecht van
Amstelstraat ‘bordbusters’ te plaatsen. De aanvragen in kwestie werden steeds om
veiligheidsredenen afgewezen. Voor 2021 worden studenten van de Hogeschool Utrecht, in relatie
tot de genoemde minor, gevraagd drie interventies voor de Kerkbrink te bedenken in combinatie met
zes ‘bordbusters’.
Alle activiteiten voor de Zilveren Camera zijn verschoven van 5 juni tot en met 15 augustus 2021.
4.2.
Smash!; mediaculturele diversiteit
In het voorjaar van 2021 organiseert Museum Hilversum een expositie over de culturele diversiteit in
de mediakunst en –cultuur. Deze is een onderdeel van het initiatief van het Platform Fotografie
Nederland. Museum Hilversum wordt zich bewust van de ten onrechte genegeerde fotografen,
filmers en kunstenaars, hun stijlen en publiek. In de tentoonstelling wordt het publiek uitgenodigd
met het museum zelf, na te denken over de vraag hoe beoordelingskaders gekleurd worden door
culturele traditie. Hoe beoordeel en selecteer je werk dat voortkomt uit een westerse en-of nietwesterse traditie die intussen onderdeel uitmaakt van de Nederlandse samenleving maar niet als zo
danig gewaardeerd wordt? De in Hilversum woonachtig mediakunstenaar Ahmet Polat is gevraagd
het project te cureren.
Deze tentoonstelling is komen te vervallen.
4.3.

Terug naar 40-45. Hilversum in de Tweede Wereldoorlog
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De Universiteit Utrecht deed de afgelopen jaren in opdracht van Museum Hilversum onderzoek naar
Hilversum in de Tweede Wereldoorlog. De publicatie in kwestie, van de hand van Geraldien von
Frijtag, verscheen eind april 2020. Om het boek te begeleiden met een publiekscampagne en om met
name jongeren en wijken te betrekken bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde
het museum In samenwerking met de Gemeente Hilversum zeven exposities in evenzoveel
zeecontainers. Die zijn in opdracht van Museum Hilversum ontwikkeld door Studio Polat. Door de
Corona-crisis konden de containerexposities in 2020 geen doorgang vinden, hoewel zij inhoudelijk en
qua vormgeving waren voorbereid. Nu staan de zeven exposities voor april en mei 2021 op het
programma. Deze exposities worden mogelijk dankzij subsidies en donaties van de Gemeente
Hilversum, het Mondriaan Fonds, het Coöperatiefonds van de Rabobank en het Prins Bernard Cultuur
Fonds, afdeling Noord-Holland.
In 2018 organiseerden Museum Hilversum en Studio Polat een re-enactment met leerlingen van het
Roland Holst College, dankzij financiële steun van het Vfonds. Op basis hiervan is een digitaal
educatieproject ontwikkeld dat inmiddels is omarmd door het Nationaal Comité ‘40-‘45 en in 2020
werd afgenomen door meer dan duizend middelbare scholen over heel Nederland. Het wordt in
2021 opnieuw aangeboden. Voor de zes Hilversumse middelbare scholen die voor het project
hebben ingetekend, organiseert Museum Hilversum workshops Film en Fotografie; hoe kijk je naar
vroeger? Het doel van de workshops is jongeren te leren kennismaken met de gelaagdheid van de
morele positie in een oorlog, i.c. de Tweede Wereldoorlog in Hilversum.
De buitenexposities werden voorbereid, de vergunningen waren verleend maar op last van de
Overlegtafel zijn de buitenexposities afgelast. In plaats hiervan is in een oplage van 40.700
exemplaren een oorlogskrant uitgegeven en verspreid.
Er zijn vijf extra online lezingen over Hilversum in de Tweede Wereldoorlog georganiseerd.
4.4.
Chinezen Overzee - Ruben Terlou
Museum Hilversum maakt in de herfst van 2020 voor de derde keer een multimediale expositie met
Ruben Terlou. Het thema is dit keer Chinezen in de wereld en gaat over hoe Chinezen zijn en wat zij
doen/betekenen in onder andere Madagaskar, Servië, Umbrië-Italië en Kenia. In samenwerking met
de VPRO worden delen van de overeenkomstige documentaireserie getoond.
Terlou kan zich verheugen op een grote belangstelling voor zowel zijn persoon als zijn werk. Hij is een
jonge mediamaker die boeiend vertelt over China en de Chinezen. Hij heeft een geheel eigen
opvatting over de rol van participerende foto- en videojournalistiek en maakt die ook waar. De kracht
van Terlou is de persoonlijke, informele manier waarop hij de Chinezen benadert en natuurlijk de
Chinese taal die hij spreekt.
De expositie wordt benut om de geopolitieke positie van China, de opvattingen over de rechten van
de mens, hedendaags kolonialisme en de positie van Chinezen in Nederland in debat te brengen. Het
gebeurt in een samenwerking met de Universiteit van Leiden.
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4.5.
Silent Loss - Ilona Langbroek
De fotograaf en filmer Ilona Langbroek is in 2021 de tweede Hilversumse mediakunstenaar die een
solotentoonstelling krijgt. Simone Bennet was dat in 2020.
Voor veel Indische Nederlanders geldt dat hun verleden vooral een mondelinge geschiedenis is,
verborgen voor de rest van de wereld. Nu de tweede en derde generatie meer aandacht heeft voor
de eigen culturele identiteit, waardoor de heimwee naar de cultuur van ouders en grootouders
actueel wordt, biedt fotografie een nieuwe manier voor identificatie. Langbroek gebruikt foto’s uit
het familie-album. Zij romantiseert en politiseert door die opnieuw te fotografen en te bewerken.
Ilona Langbroek die zelf een Indische achtergrond heeft, stimuleert de zoektocht aan de eigen
culturele identiteit met film, fotografie en verhalen. Wat heeft zij meegekregen van het leven van
haar ouders en grootouders en wat is er nog terug te vinden. Wat is fictie, wat is
voorstellingsvermogen? Wat wil je houden, meenemen en wat niet meer?
Langbroek is verbonden aan de Zwitserse galerie Bildhalle.
Deze expositie is komen te vervallen.
4.6.
Vincent Mentzel 75 jaar
Vincent Mentzel (1945) kan gezien worden als de nestor van de Nederlandse nieuwsfotografie. Hij
werkte vanaf de jaren zeventig voor het NRC Handelsblad en bepaalde lange tijd het gezicht van de
krant. Met zijn werk voor de NRC profileerde hij zich als politiek- en nieuwsfotograaf. Hij werd in die
jaren de 'fotograaf van de macht' genoemd. Hij portretteerde ministers, staatshoofden en dictators,
in binnen- en buitenland en ging met hen op reis. Zijn foto van een omhoogkijkende minister
president Den Uyl werd in 1973 onderscheiden als ‘Beste Nederlandse Persfoto’ van World Press
Photo.
Mentzel was in Iran (1989) toen de Islamitische revolutie losbrak, op het Tien A Min-plein in Peking
(1984) toen het studentenprotest werd neergeslagen en in Suriname (1985) toen het onafhankelijk
werd. De politieke omwentelingen speelden zich onder zijn ogen af. Te midden van de turbulenties
en soms het gevaar, bleef hij op eenzelfde manier werken. Hij behield het oog voor het alledaagse en
misschien wel terloopse. De revoluties kregen een gezicht van binnenuit. Net als de monarchie en
het politieke bedrijf in Nederland.
Op uitnodiging van Museum Hilversum nodigt Mentzel drie Nederlandse fotografen uit die zich
hebben geëngageerd met hedendaagse ‘revoluties’ zoals de Me-too beweging, Black Lives Matters
en de gezondheidscrisis naar aanleiding van de Corona-crisis. Museum Hilversum wil hiermee de
brug naar het heden slaan om jongeren te betrekken bij de nieuwsfotografie. In dit verband geeft
Mentzel, een verteller van jewelste, drie openbare lessen over het fotograferen van het actuele
nieuws.
Museum Hilversum eert in 2021 Vincent Mentzel ter gelegenheid van zijn oeuvre tijdens zijn 75ste
verjaardag. In dat jaar heeft hij ook een expositie in het Rijksmuseum waarmee de samenwerking
wordt gezocht. Onderzocht wordt of er een gezamenlijke publicatie kan worden gemaakt, voor de
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vormgeving wordt Irma Boon gevraagd, en een documentaire, waardoor Godfried van Run (VPRO) is
gevraagd.
Het eerder genoemde symposium, als onderdeel van de samenwerking met de Zilveren Camera,
wordt gedurende de expositieperiode van ‘Vincent Mentzel 75’, gehouden.
´Vincent Mentzel 75´ betreft een voor 2020 geplande tentoonstelling die vanwege de Corona-crisis
naar 2021 is getild.
4.7.
Planning
De planning van de zojuist beschreven exposities en projecten in 2021 is als volgt:
1.
Terug naar 40-45
03 april- 7 mei
2.
Zilveren Camera
05 juni -15 augustus
3.
Chinezen In de wereld
Ruben Terlou
25 augustus -22 oktober
4.
Vincent Mentzel 75
30 oktober– 31 december

5.
Programmalijn Mediaplein
5.1
Inleiding
Museum Hilversum wil laten zien dat mediakunst –cultuur vitaal zijn voor de openbare ruimte. In het
kader van de haalbaarheidsstudie Mediaplein die medio 2020 vrijkwam, is een bidbook gemaakt
nodig om fondsen te interesseren. In dit bidbook is de inhoudelijke positie van het mediaplein
verwoord.
De programmering van de Kerkbrink zal bestaan uit de volgende onderdelen:
5.2.
Zilveren Camera Buitenfestival
Op dit moment wordt nagedacht over een alternatief voor de bordbusters die op de Kerkbrink en
andere Hilversumse pleinen wordt getoond. Onderzocht wordt hoe de Kerkbrink in ruimtelijke zin
een rol kan gaan spelen in het Festival Nieuwsfotografie en hoe de verbinding tussen de expositie en
een buitenprogramma kan worden gemaakt.
Periode:
30 januari tot en met 28 maart 2021.
Met de studenten van de landelijke minor AudioVisuele Vormgeving van de Hogeschool Utrecht
wordt een artistieke interventies bedacht om het festival te ondersteunen.
Periode:
30 januari -28 maart 2021.
5.3.
Erfgoedfestival 2021
Museum Hilversum doet in samenwerking met Beeld&Geluid en Dropstuff mee aan het
Erfgoedfestival 2021 in de vorm van een installatie op de Kerkbrink die refereert aan het Gooise
verleden en is omgebouwd tot een publieksattractie die gedreven wordt door augmented reality.
Periode:
21 juni tot en met 30 augustus 2021
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5.4.
Dutch Media Week
Dutch Media Week is een mediafestival en biedt een podium aan jonge en talentvolle mediamakers.
Radio- en televisiestudio’s openen hun deuren, er is een familiefestival met meet & greets met
BN’ers en influencers, debatten met en voor makers. Museum Hilversum sluit hier op aan met nog
nader te bepalen activiteiten op het Mediaplein.
Periode:
1 – 10 oktober 2021
5.5.
Museum Hilversum en Grote Kerk uitgelicht
De ruimte tussen Museum Hilversum en de Grote Kerk leent zich voor kleinschalige presentaties en
installatie mediakunst.
De Hilversumse lichtkunstenaar Tamar Frank wordt gevraagd een lichtsculptuur voor deze ruimte te
ontwerpen en uit te voeren. Zij is internationaal actief en lichtte onlangs de toren bij het station uit.
Frank exposeerde in 2012 in Museum Hilversum.
Voor het in 5.5. genoemde onderdeel is nog geen financiering gevonden.
6.
Programmalijn Leren & Educatie.
Media-educatie
Bij elke tentoonstelling maakt het museum een kijk- en speurwijzer waarmee scholieren onder
begeleiding van hun leerkracht de lopende expositie leren analyseren. De speurtochten stellen hen in
staat de expositie zelfstandig te bezoeken en verwerken. Op verzoek van een school kan er een
tentoonstellingsproject op maat gemaakt worden.
Medialabs
Voor aankomende fotografen en –mediakunstenaars, en amateurs die hun inzichten en
vaardigheden verder willen brengen, organiseert Museum Hilversum acht keer per jaar een
zogeheten MediaLab. Een MediaLab wordt professioneel geleid door een filmer, fotograaf of
mediakunstenaar. Deelname aan een MediaLab gebeurt op basis van inschrijving vooraf en beslaat
meestal een tweetal bijeenkomsten.
Livestreams
Bij elke expositie organiseert het museum een of twee livestreams waarmee de achtergronden van
een tentoonstelling worden belicht. Museum Hilversum heeft een landelijk trainingsaanbod voor
andere musea en kunstinstellingen om te leren livestreamen.
Reading Visual Media: nieuwsfotojournalistiek
De fotojournalist speelt een belangrijke rol bij het informeren van het publiek en het ter discussie
stellen van actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Hij brengt in beeld wat er in de wereld gebeurt,
zet onderwerpen op de agenda, draagt bij aan meningsvorming en legt ontwikkelingen vast die de
basis vormen van het collectief geheugen. De fotojournalistiek is van groot belang voor een goed
functioneren van de democratie, want wordt door machthebbers net zo goed gebruikt als misbruikt.
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Manipulatie van het nieuws gaat samen met manipulatie van het nieuwsbeeld. Dank zij de techniek,
maar ook dankzij de politiek die eerder uitgaat van percepties dan van onafhankelijke pers.
Met de digitalisering is de nieuwsfotografie in haar hoogste versnelling gezet, ook zijn nieuwe
uitingsvormen ontstaan waar de nieuwsfoto in verwerkt wordt zoals vlogs en blogs en het individuele
video-verhaal. De nieuwsfoto staat niet meer op zichzelf. Er is behoefte aan een extra emotie bij het
kijken naar een fotonieuws om je meer en beter te kunnen identificeren met de man en vrouw waar
de nieuwsfoto over gaat. De video, de animatie en de virtual reality ’begeleiden de nieuwsfoto die in
een omgeving van mixed media komt te staan. Fotografie is in de breedste betekenis beeldcultuur
geworden.
Museum Hilversum geeft in 2021 de opdracht voor het ontwikkelen van een leergang waarin de
deelnemers aan de slag kunnen met bovenstaande ontwikkelingen. Die is bedoeld voor de groepen 7
en 8 van het basisonderwijs en de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
7.
Podium MH, Programmalijn Reflectie
Mediacultuur gaat over de culturele expressies en maatschappelijke toepassingen die door
technologische vernieuwing worden gedreven. Mediacultuur gaat er over hoe digitale technologie de
menselijke verbeelding beïnvloedt, het menselijk gedrag stuurt en dankzij kunstmatige intelligentie
overneemt. Het omsluit radio- en tv en heeft daarmee haar basis in Hilversum met zijn
omroepgeschiedenis. De sociale media en het internet, de digitalisering, de rol van data, fotografie,
video, animatie, film en games, augmented en virtual reality, zijn allen onderdeel van de
mediacultuur dat daarmee een brede definitie kent.
Museum Hilversum acteert via exposities en koppelt de reflecties aan haar tentoonstellingen opdat
die verdiept kunnen worden. In de maanden september en oktober is er een programmering gericht
op jonge mediamakers die zijn afgestudeerd aan de twee MBO-colleges die in Hilversum gevestigd
zijn, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, de film- en foto-academie. Museum Hilversum
realiseert in 2020 twintig keer een Podium MH; met inleidingen en toelichtingen van mediamakers,
studenten en influencers.
De verwachting is dat alle reflectie-bijeenkomsten in 2021 online worden georganiseerd.
8.
Collectie
In 2018 werd een collectienotitie vastgesteld met als focus lokale en regionale mediakunst en, in
samenhang met andere musea, mediakunst met een nationaal karakter. Met de vaststelling van het
convenant 2019-2021 is die collectiepositie bevestigd. De beleidslijn is dat de collectie groeit dankzij
schenkingen en financiële steun van de Stichting Vrienden. Het museum heeft zelf geen
aankoopbudget.
In 2020 kon de collectie van het museum worden beschreven, gefotografeerd en gedigitaliseerd. Zij
werd gekoppeld aan de regionale collectie-portal die weer verbonden is met het RCE.
Museum Hilversum maakt, voor zover het gaat om de fysieke collectie, gebruik van één van de
gemeentelijke depots.
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9.
Doelgroepen
Doelgroepen
De inwoners van Hilversum en ’t Gooi vormen een belangrijke doelgroep voor Museum Hilversum.
Vooral hen die in fotografie en mediacultuur zijn geïnteresseerd.
In Hilversum werken en wonen ongeveer 5.000 mediaprofessionals, hoofdzakelijk actief op het
Mediapark en de toeleverende creatieve industrie. Hilversum herbergt meer dan 60 gevestigde
ontwerpburo’s. Deze mediamakers en hun relaties zijn een belangrijke doelgroep. Het museum richt
zich op hen, hun families en/of gezinnen en hun netwerken. Oud-medewerkers van de omroepen
worden ook gerekend tot de groep mediaprofessionals.
Studenten aan en docenten van de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht, en van de
twee in Hilversum gevestigde ROC´s Media zijn eveneens een belangrijke doelgroep.
De leden van fotoclubs en amateurfotografen zijn ook een doelgroep.
Niet in de laatste plaats richt het museum zich op leerlingen van het Hilversumse en regionale
voortgezet onderwijs. Het bereikt het basisonderwijs niet of nauwelijks.
Als het gaat om het publiek met algemene interesse in mediakunst en -cultuur, de cultuurliefhebber
dan gaat het om de deelnemers aan programma’s van de Volksuniversiteiten, de Hogeschool voor
Ouderen, de deelnemers aan de Vrije Academie. Tot de doelgroep behoren zowel dertigers als
zeventigers en alles wat daar qua leeftijd tussen zitten.
Geografisch bereik
Afgaande op de gegevens van de benchmark van de Nederlandse Museum Vereniging en de
uitkomsten van de eigen publieksenquête is tussen de 40 en 45% van de bezoekers afkomstig uit
Hilversum, tussen de 10 en 12.5% uit de regio Gooi en Vechtstreek.
Museum Hilversum trekt bezoekers uit Amersfoort, Almere en hun regio´s. In 2021 richt Museum
Hilversum zich op regio´s zoals de omgeving Apeldoorn/Veenendaal, Flevoland en Noord-Holland,
waarbij gedacht kan worden aan de Bollenstreek. Hiermee wil het zijn bereik uitbreiden.
Continue publieksenquête
Museum Hilversum kent een online enquête waarbij het publiek zijn mening kan geven over
bijvoorbeeld de gastvrijheid en de kwaliteit van de lopende expositie. De uitkomsten ervan geven
ook informatie over de geografische herkomst van de bezoekers en de duur van het bezoek.
Bezoekersaantallen
Museum Hilversum hoopt in 2021 een bereik te realiseren van 45.000 bezoekers.
Tentoonstelling
Zilveren Camera
Ruben Terlou
Vincent Mentzel

15.000
5.000
5.000
5.000
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Mediaplein
Bereik voor diverse activiteiten
Educatie
Medialabs
Festival Nieuwsfotografie
Podium MH
Scholen
Totaal

1.500

1.500
1.500

0
500
500
500
18.000

Sociale Media
De digitale, bewegende content van de exposities en lezingen leent zich goed om het museum te
profileren via sociale media. Deze media maken het mogelijk om een breder publiek te interesseren
voor wat het museum doet. Een voorwaarde is wel dat bijvoorbeeld het Facebook met nieuws over
lopende en aankomende activiteiten ´geboost´ kan worden. Het museum is ook actief op Twitter en
Instagram. Het museum gebruikt sociale media voor het uitdragen en versterken van het merk, om
snel en effectief traffic te genereren naar waar ze aanwezig is (bijv. evenement) en om te
onderzoeken wat er leeft onder de bezoekers. Met livestreaming laat het museum zijn fanbase mee
genieten van een evenement of tentoonstelling en wil hiermee het bereik en uiteindelijk het netwerk
vergroten.
Offline media
Persberichten, banners en flyers zijn de ingrediënten van de fysieke media die het museum inzet om
haar activiteiten te promoten. Het museum bedient zich derhalve van een tweevoudige benadering:
fysieke en online communicatie.
Terugkerende activiteiten
Sommige activiteiten binnen dit domein komen ieder jaar terug waardoor ze in het jaarplan niet
meer uitgebreid worden beschreven, zoals:
Bijhouden website Museum Hilversum
Bijhouden sociale media
Doorlopende adwords campagne
Outdoor campagne, bij exposities
Uitladder, aansluiting Hilversum Marketing
Betrekken influencers
Maandelijkse digitale nieuwsbrief
Marketingcampagnes voor tentoonstellingen
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10.

Bedrijfsvoering

Organisatie
Governance
In 2020 besloot het bestuur voor de vrijkomende post van algemeen bestuurslid een persoon te
werven met een multi-etnische achtergrond. Met als doel de inzichten en ervaring bij het
besturen van Museum Hilversum divers te maken. Daarnaast besloot het bestuur een juniorbestuurslid met een etnische achtergrond, aanvankelijk zonder stemrecht, aan te stellen. Deze
m/v groeit binnen twee jaar door naar een bestuurszetel met stemrecht. Een van de zittende
algemene bestuursleden volgt met dit junior-bestuurslid een ‘on-board’ programma.
Bij de werving van beide personen is gestreefd naar verjonging van het bestuur. Volgens het
vastgestelde rooster van optreden treedt de bestuursvoorzitter in 2021 terug. Bij het zoeken
van een opvolger zal worden gekeken naar het diversiteits aspect in relatie tot bestuurlijke
ervaring en kennis van organisatie en cultuur.
Bij de eveneens in 2021 aan te stellen nieuwe directeur wordt gekeken naar de doelstelling
verjonging en diversiteit.
In verband met de corona-crisis is besloten het schema van aftreden met een jaar te
verlengen. Met het oog hierop zijn de statuten van het museum aangepast.
Verbreden professionele basis.
Bestuur en directie besloten in 2020 een groep van vijf talentvolle, aankomende professionals op te
leiden tot curator. Met name voor het onderdeel Mediakunst in de Openbare Ruimte. Het ligt in de
bedoeling dat deze groep onder leiding van een externe begeleider programma’s bedenkt voor het
Mediaplein.
Vrijwilligers van Museum Hilversum die de inhoudelijke betrokkenheid bij het museum willen
vergroten, krijgen de uitnodiging deel te nemen aan een i curatoren-overleg waarbinnen het
tentoonstellingsprogramma inhoud en vorm krijgt. Ook hiermee verbreedt het museum zijn
inhoudelijke basis waarmee de continuïteit van het expositieprogramma gemoeid is.
Het doel van dit talentprogramma is in algemene zin het verbreden van de professionaliteit van het
museum opdat meerdere en verschillende gezichtspunten naar voren kunnen komen. In specifieke
zin wil Museum Hilversum met de curatorengroep de aansluiting met jongeren intenser maken zoals
met studenten MBO en HBO.
Begroting 2021
Evenals de voorgaande jaren werkt Museum Hilversum met een sluitende exploitatie.
In de begroting zijn de activiteiten die Museum Hilversum voor en met de Zilveren Camera initieert
apart genoemd. De Zilveren Camera zal de subsidie-aanvraag indienen voor wat betreft de
samenwerkingsprojecten, naast de eigen aanvraag voor de basis/ en programmasubsidie.
In de begroting 2021 zijn de kosten voor de Zilveren Camera dus opgenomen ondanks het verzoek
van het College van B&W, subsidiebrief 560569, 28 november 2019, om dat niet te doen en om uit
naam van het samenwerkingsverband een subsidie-aanvraag in te dienen. Het college volgt hierin
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het advies van de Cultuurraad. Ons inziens wijst de gemeente subsidie toe en is het aan, i.c. de
Zilveren Camera en Museum Hilversum, daar uitvoering aan te geven. Het is belangrijk het rolonderscheid tussen subsidietoekenning en uitvoering principieel te blijven toepassen. Daarnaast
belemmert het weghalen van de activiteiten voor de Zilveren Camera in de begroting het doen van
donatieverzoeken bij bijvoorbeeld het Stadsfonds Hilversum en het Rabobank Coöperatiefonds. De
Zilveren Camera is een landelijke organisatie. Tot slot weegt het College van B&W onvoldoende dat
de samenwerking tussen de Zilveren Camera en Museum Hilversum gebaat is bij
onderhandelingskracht. De Zilveren camera en Museum Hilversum laten op een later moment, maar
voor 1 september 2020 een geïntegreerde begroting zien op basis waarvan inzichtelijk wordt
gemaakt welke organisatie verantwoordelijk is voor welke uitvoering.
Om het aandeel eigen inkomsten te vergroten zijn de inkomsten uit entree hoger begroot dan in
2020. Dit wordt mede mogelijk door het verhogen van de entreeprijs. De afgelopen zeven jaar is de
entreeprijs steeds gelijk gebleven, ondanks de inflatie.
Als gevolg van de Fair Practice Code is de subsidie met 3% verhoogd. Dit geldt ook voor de
tegemoetkoming in de kosten van de huisvesting en de aan de gemeente te betalen huur aan de
gemeente.
Hoewel de voorafgaande jaren hebben aangetoond dat het verwerven van gelden van
cultuurfondsen geen sinecure is, handhaaft Museum Hilversum zijn ambities in dezen.
In de rubriek Uitbestede Werkzaamheden staat het Curatorenprogramma vermeld, waarmee de
inhoudelijke diversiteit groter moet worden.
De post Onderzoek en Ontwikkeling is opgehoogd om de planvorming van het Mediaplein mogelijk te
maken.
De huurdersafschrijving is naar nul teruggebracht. De afschrijving in relatie tot de inventaris is
omlaag gebracht. Het positief effect op de begroting is aangewend voor een educatieproject gericht
op mediawijsheid, genaamd Reading Visual Media: nieuwsfotografie.
Vrijwilligerswerk
In ideële zin betekent vrijwilligerswerk dienstverlening aan de publieke zaak en de samenleving.
Vrijwilligers zijn maatschappelijk betrokken.
De aanwezigheid van vrijwilligers biedt Museum Hilversum de gelegenheid het draagvlak onder
inwoners van Hilversum en haar regio te vergroten. De aanwezigheid van vrijwilligers heeft ook te
maken met financiën. Museum Hilversum heeft niet de middelen om voor alle belangrijke
werkzaamheden betaalde banen te maken.
Museum Hilversum kent een enthousiast en betrokken team van bijna 45 vrijwilligers. Gewerkt
wordt met dagcoördinatoren voor het openen en sluiten van het museum, het stroomlijnen van de
informatie naar de vrijwilligers en et starten en sluiten van de kassa.
In 2021 worden vrijwilligers betrokken bij het tentoonstellingsprogramma, zowel inhoudelijk als
organisatorisch. Door mee te lopen bij het bedenken en uitwerken van tentoonstellingen en het
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ondersteunen ervan vergroot Museum Hilversum de creatieve betrokkenheid van vrijwilligers.
Gedacht wordt aan een groep van vijf tot zeven deelnemers.
Stagiaires
Museum Hilversum ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid stagiaires op te
leiden. Daarnaast is het hebben van extra hulp noodzakelijk om de ambities van het jaarplan te
realiseren. Elk schooljaar heeft het Museum Hilversum tenminste twee stagiaire binnen het team
afkomstig van een MBO of het HBO.

mh-svb/juni 2021.
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