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Festival KITS / De Nieuwe Lichting
23  26 juni 2016
Openingsfestival Club Gem
De nieuwe ‘s zomerse hotspot Club Gem in de voormalige Kunstuitleen op Nieuwe Binnenweg 75
opent met een spectaculair 4Day festival: KITS. De Nieuwe Lichting makers wordt op
experimentele wijze aan het publiek gepresenteerd in een unieke setting. De kickoff op 23 juni om
20.00u is in het kader van de Pre Party van Eendracht Festival, met optredens van nieuwe parels
als Watwatis en Duane Franklin, gehost door de funk sensatie band: De Likt. Club Gem is vanaf 23
juni 1 maand lang dé culturele hangout met kunstgalerie, minibioscoop, bar en popup
restaurant door Rotown Rotterdam.

KITS: De Nieuwe Lichting muziek, kunst en film
KITS is een nieuw multidisciplinair festival met 4 dagen vol muzikale acts, films, performances en kunst.
Kunstuitleen Rotterdam is verhuisd naar de Goudsesingel 268 waardoor het unieke pand op Nieuwe
Binnenweg 75 tijdelijk leeg kwam te staan. Het hoekpand van 500 m2 midden in de stad met enorme
winkelruiten zou de perfecte plek bieden voor een popup club waar het grote publiek op toegankelijke wijze
kennis kan maken met de nieuwe generatie makers. Voor 1 maand is de voormalige Kunstuitleen
omgetoverd tot Club Gem waar onder andere artiesten als Bombay, Luccas Hamming en Bolt & The Swamp
People
zullen deelnemen tijdens het openingsfestival KITS. Organisatoren Sophie Bargmann en Immanuel

Spoor: “Het is geweldig om een nieuw platform te bieden en podium te creëren voor zowel gevestigde
artiesten als nieuwe makers in de stad!”
Muziek
Donderdag 23 juni opent festival KITS met een grootse lineup artiesten en hosts als onderdeel van de Pre
Party van het Eendracht Festival. Vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni presenteren we een uniek concept
waarbij de muzikale programmering uit gaat van Rotterdams talent. Immanuel Spoor (programmeur): “Waar
het bij evenementen gebruikelijk is om te focussen op een headliner en de rest van de programmering met
lokaal talent ‘aan te vullen’, draait KITS dit principe om. In samenspraak met lokale talenten The Soul Pilot
en Bolt & The Swamp People wordt er een programma rond deze artiesten samengesteld.” Verwacht een
spannende mix van bands, producers, rappers en SingerSongwriters.
Kunst
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. 
Sophie Bargmann (curator en
medeeigenaar): “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.

Poster KITS

Film
In Club Gem is een filmzaal gebouwd waar screenings worden vertoond van online videokanalen waaronder
ARTTUBE en ADDITORS. Op relaxte zitzakken kan het publiek tussen de party’s door kijken naar video
portretten van kunstenaars en artiesten als Daan Roosegaarde, Sevdaliza en Stacii Samidin. Op zondag 26
juni tijdens KITS lanceert de videoserie 
Grondleggers v
an Rotterdam 
geregisseerd door fotograaf Sanne
Donders. Een ode aan de Rotterdamse ouderen 
in het kader van de viering van 75 jaar wederopbouw van
Rotterdam viert de stad! 
Vijf Rotterdamse spokenword artiesten vertellen live verhalen van ‘ouderen’ in
poëzie.

Technologie
Speciaal voor KITS heeft Rnul Interactive een tekeninstallatie ontwikkelt waarbij twee tekenrobots 24 uur per
dag quotes op de etalageramen zal schilderen. De interactieve installatie neemt geluid op van gesprekken
van voorbijgangers en analyseert de verhalen met behulp van software die werkt met stemherkenning. De
computer analyseert de tekst op zijn eigen manier en hierdoor ontstaan er fantasierijke, surrealistische
verhalen. De meest hilarische quotes worden door de tekenrobots op de ramen gekalligrafeerd en na het
vierdaagse event verzameld in een surrealistisch straatgedicht: “Verhalen van de Nieuwe Binnenweg”.

Aankondiging Bombay & The Soul Pilot

Organisatie
Het festival KITS is een samenwerking tussen programmeur Immanuel Spoor (De Nieuwe Lichting) en
curator Sophie Bargmann (Gem creative agency) en 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 festival waar podium
wordt gegeven aan de nieuwe generatie artiesten en kunstenaars. Van donderdag 23 juni t/m zondag 26
juni
Club Gem: 23 juni  23 juli 2016
Club Gem is een art en event space in de voormalige Kunstuitleen op de Nieuwe Binnenweg waar het
publiek op speelse manier direct in contact komt met kunstenaars en artiesten. Met zowel een filmzaal,
tentoonstelling, bar, restaurant en meerdere party’s wordt de drempel tot kunst verlaagd en het publiek
geïnspireerd en uitgedaagd. 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
‘s avonds laat geopend voor drankjes, lunch, snacks en diner. De wisselende programmering en menukaart
van de bar zal vooral via het Facebook kanaal van Club Gem gecommuniceerd worden. 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. “Er is geen betere manier om moderne kunst
en cultuur te vertonen aan een divers publiek op zo’n unieke locatie met bijzondere context,” aldus
eigenaren Sophie Bargmann en Maylita Meijer.
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Noot voor de redactie:
Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie over KITS, 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
www.facebook.com/ClubGem010
.

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

