
ARTCASTING

The 5 Seconds, Nederlandse museumcollecties in beeld
Redactioneel programma in de openbare ruimte ter bevordering van publieksbereik van Nederlandse musea

DROPSTUFF.nl, platform voor digitale kunst en cultuur in de openbare ruimte, lanceert deze week onder de titel ‘The 5 Seconds’ 
een bijzonder programma op een grote hoeveelheid publieke schermen in Nederland.

Een brede selectie Nederlandse musea is uitgenodigd hieraan deel te nemen door elk zeven beelden aan te leveren van 
collectiestukken die ieder uniek zijn, maar waarbij in onderling verband ook een rode draad te herkennen valt. De opzet is dat 
deze beelden in ‘de loop’ van de culturele programmering binnen een selectie grote schermen op stations en binnensteden 
worden opgenomen, elk gedurende een dag, onder vermelding van de naam van het museum, de maker(s) en de titel. 

Het doel is om de ‘collectie Nederland’ onder een breder publiek een gezicht te geven. Naast de grote bekende musea zijn er 
vele kleinere instellingen die ook interessante verhalen vertellen, maar veel minder zichtbaar zijn. DROPSTUFF.nl voert de 
culturele redactie van het ARTCASTING-programma op grote schermen van op stations en centrale pleinen. Het project wordt
mede mogelijk gemaakt door Ngage Media, uitgever en eigenaar/beheerder van publieke schermen in Nederland.
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Afbeeldingen: Van Gogh Museum - Amsterdam, Nationaal Klok en Peel Museum - Asten, Museum of the Image - Breda, Object Rotterdam (special die deze week getoond wordt ikv ART ROTTERDAM)

Van de volgende musea zullen tot en met de zomer dagelijks collectiestukken worden getoond:
MOTI/Museum of the Image - Breda, Amsterdam Museum, Spoorwegmuseum - Utrecht,  Museum Oud Amelisweerd - Utrecht, Nationaal Militair Museum - Soest, Zuiderzeemuseum - 
Enkhuizen, Joods Historisch Museum - Amsterdam, Museum Catharijneconvent - Utrecht, TextielMuseum - Tilburg, Rijksmuseum Twenthe - Enschede, Museum Hilversum, Museum 
Het Valkhof - Nijmegen, Nationaal Klok & Peel Museum - Asten, De Pont - Tilburg, Paleis Het Loo - Apeldoorn, De Hoge Veluwe - Hoenderloo, Nederlands Openluchtmuseum - Arnhem

De locaties waar 'The 5 Seconds' te zien zijn:
Amsterdam Leidseplein, Arena Boulevard, Amsterdam Zuid/WTC, Rotterdam Westblaak, Rotterdam Zuidplein, Amersfoort, Amersfoort Stationsplein, Eindhoven Grote Markt, Eindhoven 
Stationsplein VVV, Eindhoven Busplein, Utrecht Hoog Catharijne, Utrecht Vredenburg, Hilversum Stationsplein, Enschede Klanderij, Enschede Brouwerij en Helmond Elzas passage.

Voor de pers:
Voor meer informatie of afbeeldingen kunt u contact opnemen met DROPSTUFF MEDIA / Stichting Pleinmuseum, Hilversum
Telefoon: 035-6771912 of via redactie@dropstuff.nl  -  www.dropstuff.nl

 


