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Leegstaand pand Kunstuitleen Rotterdam nieuw leven
in geblazen door popup club met galerie,
minibioscoop, bar en restaurant.

Club Gem
Nieuw kunstplatform en popup event space
23 juni  23 juli 2016

Rotterdam is een uniek concept rijker deze zomer: Club Gem. Het leegstaande pand van de
Kunstuitleen op de Nieuwe Binnenweg 75 is voor 1 maand hét podium voor hedendaagse
kunstenaars, artiesten en filmmakers en voor consumenten een ‘s zomerse hangout met popup
restaurant door Rotown Rotterdam. Club Gem opent met het spectaculaire festival KITS van 23
t/m 26 juni in samenwerking met De Nieuwe Lichting en Eendracht Festival. Het publiek kan 4
dagen lang gratis concerten bezoeken van topartiesten als Bombay, Bolt & the Swamp People en
Lucas Hamming. Bovendien organiseert Club Gem een verkooptentoonstelling met werk tot
€1.000 van 25 toonaangevende kunstenaars waaronder Anouk Griffioen, Petrovsky & Ramone en
Jeroen Erosie.

Selectie deelnemende kunstenaars Club Gem verkooptentoonstelling

s’ Zomerse culturele hangout op de Nieuwe Binnenweg
van 23 juni t/m 23 juli worden er in Club Gem verschillende activiteiten georganiseerd voor consumenten op
het gebied van kunst, muziek, film en horeca. De wisselende programmering en menukaart van de bar zal
vooral via het Facebook kanaal van Club Gem gecommuniceerd worden. In samenwerking met Rotterdam
viert de stad, De Nieuwe Lichting en Rotown Rotterdam is de popup club 1 maand lang hét decor voor de
creatieve makers van nu en van ‘s middags tot savonds laat geopend voor voor drankjes, lunch, snacks en
diner. Organisatoren zijn curator Sophie Bargmann (Gem creative agency) en programmeur Immanuel
Spoor (On Track Agency) die vanuit
Rotterdam viert de stad!en het project N’COR van Stichting de Verre
Bergen de vraag hebben gekregen om met een evenement antwoord te geven op de vragen: 
Who’s next?
What’s next?
Het resultaat is een multidiciplinair evenement waar podium wordt gegeven aan de nieuwe
generatie artiesten en kunstenaars.
Highend kunst kopen of huren vanaf 8 euro per maand
Club Gem presenteert een verkooptentoonstelling met werk tot 
€
1.000, van toonaangevende kunstenaars.
Kunstwerken variëren van fotografie, illustraties, schilderijen en beeldhouwkunst. De tentoonstelling richt
zich op een breed publiek van verzamelaars, kopers en bewonderaars. Met meer dan 25 kunstenaars is 
het
een unieke kans om te investeren in d
é
kunstenaars van nu. Bovendien wordt een deel van de
tentoonstelling van Club Gem aangekocht door Kunstuitleen Rotterdam. 
De organisatie die kunst verhuurd,
verhuist naar de Goudsesingel 268 waardoor het pand op de Nieuwe Binnenweg 75 tijdelijk ruimte biedt aan
Club Gem. Medeoprichter Sophie Bargmann: “We zijn de samenwerking met Kunstuitleen Rotterdam
gestart om het huren van highend kunst toegankelijk te maken voor een nieuw, jonger publiek. Het principe
van toegang hebben, lenen en delen is helemaal van deze tijd. Maar natuurlijk zijn er ook stukken uit de
collectie te koop voor consumenten die willen investeren in een kunstwerk.” Club Gem is dé plek om
betaalbare hedendaagse kunst te bemachtigen. Vanaf 8 euro per maand huur je al een uniek kunstwerk.

Initiatiefnemers Club Gem: Maylita Meijer en Sophie Bargmann

Organisatie
De organisatie achter Club Gem is Gem creative agency, een Rotterdams bedrijf dat sinds 2015 bijzondere
kunstprojecten organiseert. “We willen de rol van kunst prominenter maken. Dat doen we door kunst te
koppelen aan andere modaliteiten om daarmee een breder publiek te trekken,” leggen initiatiefnemers
Sophie Bargmann en Maylita Meijer uit. Club Gem is een toegankelijke, experimentele ruimte waar je op
speelse manier direct in contact komt met kunstenaars en artiesten. Met zowel een filmzaal, tentoonstelling,
bar en meerdere party’s wordt de drempel tot kunst verlaagd en het publiek geïnspireerd en uitgedaagd. “Er
is geen betere manier om moderne kunst en cultuur te vertonen aan een divers publiek op zo’n unieke
locatie met bijzondere context.”
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Informatie over Club Gem
Adres: 
Nieuwe Binnenweg 75, 3014 GE Rotterdam
Datum: 
23 juni t/m 23 juli 2016
Wisselende openingstijden
Opening & preview
Donderdag 23 juni
Tijd: 
17.30  20.00 uur
Noot voor de redactie:
Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie over Club Gem, een interview of hoge resolutie
beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Maylita Meijer via telefoonnummer 0643227999 of via email
maylita@gemcreativeagency.com
. Ook kunt u een kijkje nemen op de Facebook pagina voor actuele
programmering en menukaart: 
www.facebook.com/ClubGem010
.

Dit programma is onderdeel van R
otterdam viert de stad!
. Kijk voor het complete overzicht op
www.rotterdamviertdestad.nl
.

