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Al meer dan tien jaar geleden is het eerste contact ge-
legd met Museo Dolores Olmedo in Xochimilco waarin 
we als Drents Museum de wens te kennen gaven om 
ooit eens een tentoonstelling over de wereldberoemde 
Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo (1907-1954) te 
mogen organiseren. De onbekendheid met Assen was 
aanvankelijk de reden dat een vriendelijk antwoord 
volgde, maar nog zonder enige vorm van toezegging. 

Die kwam pas in 2019 na een bezoek van het Drents 
Museum aan dit prachtige museum in Mexico-Stad dat 
de belangrijkste collectie werken van Frida Kahlo ter 
wereld bezit. Ook kwamen we in contact met Museo 
Frida Kahlo – voorheen La Casa Azul, het Blauwe 
Huis – waar Frida Kahlo geboren is en ook gewoond en 
gewerkt heeft. Beide collecties waren nog niet eerder 
samen te zien geweest. Wat zou het fantastisch zijn 
om Kahlo’s kunst én haar persoonlijke bezittingen te 
kunnen tonen en een compleet beeld van haar leven te 
kunnen geven!

Uiteraard waren we zeer verheugd, dat de museum-
directies het geweldig vonden om na Londen, New 
York en San Francisco – om maar eens een paar 
wereldsteden te noemen – ook Assen aan te doen. Ze 
verzekerden ons bij voorbaat dat de tentoonstelling 
een succes zou gaan worden, want zeiden ze: “Frida is 
a rockstar”! En dat is geen woord teveel gezegd. Frida 
staat niet alleen voor kunst, maar ook voor gender, 
feminisme, verzet en is om die redenen een grote bron 
van inspiratie voor jong en oud over de hele wereld. 

Ruim twee jaar zijn we als team Drents Museum bezig 
geweest om dit bijzondere project voor te bereiden. 
We bedachten het tentoonstellingsconcept, schreven 
een boek, maakten tentoonstellingsteksten, ver-
zorgden de voorbereidingen voor het transport en de 
verzekeringen, spraken met ontwerpers en vormge-
vers, maakten logistieke plannen en bereidden de hele 
marketing en communicatie voor rond de opening van 
de tentoonstelling in het najaar van 2020. 

In het voorjaar van 2020 kwamen onze plannen op 
losse schroeven te staan. De pandemie, de lockdown, 

de reisbeperkingen en het algemeen heersende gevoel 
van onzekerheid sloegen ook een gat in onze planning 
én gemoed. Wat waren we blij en opgelucht toen we te 
horen kregen dat we de tentoonstelling naar het na-
jaar van 2021 konden doorschuiven. En net zo blij toen 
we hoorden dat we na een lockdown van vijf weken de 
tentoonstelling nog drie weken konden verlengen.

Viva la Frida! - Life and art of Frida Kahlo was in meer-
dere opzichten een memorabele tentoonstelling. 
Na het jaar uitstel vanwege corona werd de opening 
op 7 oktober 2021 door een hele speciale gast ver-
richt: Hare Majesteit Koningin Máxima. Zowel Frida’s 
schilderijen en tekeningen als haar persoonlijke 
bezittingen schitterden in deze tentoonstelling door de 
bijzondere combinatie van twee befaamde Frida Kahlo-
collecties die nog niet eerder samen getoond werden. 
Buiten de museummuren stond Assen ook in het 
teken van Frida: straten en etalages waren versierd en 
tijdens Día de Muertos kon je een schitterende Mexi-
caanse parade bekijken. Bovendien was er een exclu-
sieve Frida-kunstroute door Assen te volgen, met als 
eyecatcher de grote buste van Frida Kahlo op de kop 
van de Vaart. Ondanks een lockdown (van 19 december 
2021 tot en met 25 januari 2022) en het in de tussentijd 
toepassen en weer loslaten van coronamaatregelen is 
Viva la Frida! met 139.285 bezoekers de best bezochte 
kunsttentoonstelling in het Drents Museum tot nu toe.

Langs deze weg willen we onze overheid, bruikleenge-
vers, relaties, sponsoren, fondsen én onze bezoekers 
bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die ons 
door deze roerige tijd heeft geholpen. We kijken met 
veel genoegen terug op ons Frida-avontuur en zullen 
Frida Kahlo’s verbeeldingskracht, levenslust, lef en 
doorzettingsvermogen voor altijd in ons hart dragen. 

Harry Tupan 
Algemeen directeur

Annelies Meuleman 
Zakelijk directeur

voorwoord
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van 8 oktober 2021 tot en met 18 april 2022 had het 
drents Museum een wereldprimeur door twee van  
‘s werelds belangrijkste Frida kahlo-collecties voor 
het eerst samen te tonen. in de tentoonstelling Viva 
la Frida! - Life and art of Frida Kahlo werden de ver-
maarde schilderijen en tekeningen uit Museo dolores 
olmedo getoond naast de buitengewone collectie van 
haar persoonlijke bezittingen van Museo Frida kahlo. 
door deze twee collecties uit Mexico-stad samen te 
voegen, kreeg het drents Museum dé kans om het 
complete Frida-verhaal vertellen.  

De Mexicaanse Frida Kahlo (1907-1954) is zonder twij-
fel een van de bekendste en meest geliefde kunste-
naars ter wereld. Haar indrukwekkende kunstwerken, 
opvallende verschijning, roerige leven en bijzondere 
levensstijl doen Kahlo uitgroeien tot een wereldwijd 
icoon én cultfiguur. Door een ernstig busongeluk lijdt 
ze veel pijn en ondergaat ze door de jaren heen een 

groot aantal operaties. Hoewel haar leven groten-
deels bepaald werd door tegenslag, wist ze haar pijn 
en emotionele strijd om te zetten in buitengewone 
kunstwerken. Wat haar telkens de kracht gaf om door 
te gaan, is haar grote liefde voor de kunst, voor Diego 
Rivera en voor Mexico en zijn volkscultuur. Met haar 
gedurfde gevoel voor schoonheid en idealen over 
gelijkheid voor iedereen heeft Frida Kahlo een onuit-
wisbare indruk achtergelaten. Overal ter wereld haalt 
jong en oud nog altijd veel kracht en inspiratie uit haar 
kunst en levensverhaal. 

schilderijen en tekeningen uit de 
olmedo-collectie
Museo Dolores Olmedo heeft de grootste collectie met 
werk van Frida Kahlo ter wereld. De verzameling is 
aangelegd door de Mexicaanse Dolores Olmedo (1908-
2002) die vanaf 1955 op aanraden van haar goede 
vriend Diego Rivera werk van Kahlo en hemzelf ging 

Unieke samenwerking 
 
 

verzamelen. Voor Viva la Frida! heeft Museo Dolores 
Olmedo zijn volledige collectie van schilderijen en 
tekeningen van Frida Kahlo beschikbaar gesteld. 

persoonlijke bezittingen uit het blauwe Huis
Dankzij Museo Frida Kahlo konden bezoekers van Viva 
la Frida! naast schilderijen en tekeningen uit Museo 
Dolores Olmedo, ook kleding, beschilderde korsetten, 
protheses, sieraden, brieven, foto’s en documenten 
van de kunstenaar bewonderen. In 2004 werden deze 
bezittingen ontdekt in La Casa Azul, het huis van Frida 
Kahlo en Diego Rivera in Coyoacan, nadat ze zo’n vijftig 
achter slot en grendel bewaard waren gebleven. In 
2007 werd deze uitzonderlijke collectie na zorgvuldig 
onderzoek en conservering voor het publiek openge-
steld. 

Carlos Philips Olmedo, directeur Museo Dolores Olmedo en 
Museo Frida Kahlo:  
“De samenwerking met het Drents Museum was voor ons heel 
belangrijk. Het is de eerste keer dat de Kahlo-collectie van 
Museo Dolores Olmedo in zijn geheel in Nederland te zien is ge-
weest. We onderhouden goede contacten met grote musea over 
de hele wereld, omdat we het erfgoed van Frida Kahlo in zoveel 
mogelijk landen willen tonen en het publiek daarmee willen ver-
rijken. Het is uniek dat de collecties van Museo Dolores Olmedo 
én Museo Frida Kahlo voor het eerst bij elkaar zijn gebracht in 
Assen. Dat is niet eerder gebeurd, zelfs niet in Mexico.”

Frida kahlo-experts 
Onze hoofdconservator en samensteller van Viva la 
Frida!, Annemiek Rens, werkte voor de tentoonstelling 
samen met twee bekende Frida Kahlo-experts: Circe 
Henestrosa, modecurator en hoofd van de School of 
Fashion Lasalle College of the Arts Singapore en 
Dr. Gannit Ankori, directeur en hoofdconservator van 
het Rose Art Museum. 
Circe Henestrosa is fashion curator en woont in Sin-
gapore. Ze verzorgde de tentoonstelling Appearances 
Can Be Deceiving: The Dresses of Frida Kahlo in Mexico 
en werkte als co-curator aan de tentoonstelling Frida 
Kahlo Making Her Self Up in het Victoria & Albert 
Museum in Londen. Ze was co-editor van het bijbeho-
rende boek, evenals van Frida Kahlo and San Francisco 
en Frida by Ishiuchi. 
Gannit Ankori is hoogleraar kunstgeschiedenis en the-
orie aan de afdelingen Beeldende Kunst en Vrouwen-, 
Gender- en Seksualiteitsstudies, en het Schusterman 
Center, aan de Brandeis University, USA en directeur 
van Rose Art Museum, Brandeis University. Zij is inter-
nationaal bekend om haar baanbrekende onderzoek 
naar Frida Kahlo. Ze is de auteur van o.a. Imaging Her 
Selves: Frida Kahlo’s Poetics of Identity and Fragmenta-
tion. Ook werkte ze mee aan de tentoonstelling Frida 
Kahlo: Appearances Can Be Deceiving in het De Young 
Museum in San Francisco.   
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aan de hand van de indrukwekkende kunstwerken 
en haar persoonlijke voorwerpen kwam je in Viva la 
Frida! - Life and art of Frida Kahlo heel dicht bij Frida 
kahlo zelf. in de grote tentoonstellingszaal van het 
drents Museum waren de persoonlijke bezittingen 
en kunstwerken van Frida kahlo tentoongesteld. 
ter introductie op het museumbezoek konden 
bezoekers in onze abdijkerk en later in de filmzaal 
bij de tentoonstelling in de negen minuten durende 
video Meet Frida kennismaken met de Mexicaanse 
kunstenaar. Hiermee kregen haar schilderijen en 
persoonlijke bezittingen in Viva la Frida! nóg meer 
betekenis. 
 
objecten in de tentoonstelling
Dankzij Museo Dolores Olmedo en Museo Frida 
Kahlo en enkele andere bruikleengevers waren 
in Assen tientallen persoonlijke bezittingen (als 
kleding, sieraden en foto’s) te bewonderen en 44 
kunstwerken van Frida Kahlo, waarvan 28 schilderijen, 
14 werken op papier en 2 beschilderde korsetten. In 

de tentoonstelling was onder meer het portret van 
Alicia Galant (1927) te zien dat Frida als haar eerste 
kunstwerk beschouwde, het biografische schilderij 
De Bus (1929) dat refereerde aan haar ongeluk, het 
aangrijpende Henry Ford Hospital (1932) dat Frida kort 
na haar miskraam schilderde en Mijn voedster en ik 
(1937) dat verwijst naar haar Mexicaanse roots. Tot 
de bruiklenen behoorde ook het Zelfportret met aapje 
(1945) en De gebroken zuil (1944), zonder twijfel een van 
de belangrijkste zelfportretten uit haar oeuvre, dat op 
aangrijpende wijze haar gebroken lichaam laat zien.

dwalen door het universum van Frida kahlo 
De vormgeving van Viva la Frida! was in handen van 
Perspekt Studio’s uit Haarlem. Zij maakten een 
zaalontwerp met als inspiratiebron La Casa Azul (‘Het 
Blauwe Huis’), hét huis waar Kahlo woonde en werkte. 
De bezoeker werd via een spiraalvormige plattegrond 
(‘levensspiraal’) door de tentoonstelling geleid en 
kwam op die manier steeds dichter bij Frida Kahlo. Via 
de thema’s La Casa Azul, Vrienden dichtbij, Gringolandia, 

Kracht en Kunst en Kunst en Mode dwaalde de bezoe-
ker door het universum van deze wereldberoemde 
Mexicaanse kunstenaar. 
Voor het eerst werd voor de tentoonstellingsteksten 
gebruikgemaakt van de expertise van het gespeciali-
seerde bureau ‘Teksten voor Musea’ uit Leiden, om de 
inhoud te vertalen naar verleidelijke en vooral toegan-
kelijke teksten voor alle doelgroepen. 

In de tentoonstelling kon je bovendien via Spotify met 
je eigen smartphone en koptelefoon Frida Kahlo’s 
favoriete muziek en muziek die door haar geïnspireerd 
is beluisteren.

Annemiek Rens, hoofdconservator en samensteller van de 
tentoonstelling:  
“Vanaf het moment dat we hoorden dat we het werk van Frida 
Kahlo in het Drents Museum mochten laten zien, was het dui-
delijk dat we dit op een hele bijzondere manier wilden presente-
ren. Met veel aandacht voor de topstukken zelf, zodat die op z’n 
best naar voren kwamen, maar ook via een ontwerp dat de per-
soonlijkheid van Frida Kahlo ‘ademde’. De verschillende soorten 
objecten, zowel schilderijen en tekeningen als foto’s, kleding, 
beschilderde korsetten, sieraden en andere persoonlijke bezit-
tingen zorgden voor een spannende lijn in de tentoonstelling.”

inrichting en presentatie
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bruikleengevers Viva la Frida!
•	 Museo	Dolores	Olmedo	
•	 Museo	Frida	Kahlo:	Banco	de	México	Diego	Rivera	

& Frida kahlo Museums trust   
•	 Throckmorton	Fine	Art,	New	York
•	 Modern	Art	International	Foundation
•	 Pérez	Simón	Collectie,	Mexico	
•	 Museo	de	Arte	Moderno/INBAL-Secretaría	de	
 Cultura, Mexico City
•	 Privécollectie,	met	dank	aan	Galería	Arvil	
•	 Instituto	Nacional	de	Antropología	e	Historia	de	

México
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Meet Frida
In de film Meet Frida, die in de Abdijkerk en na de 
verlenging van Viva la Frida! in de filmzaal bij de 
tentoonstelling draaide, zagen bezoekers in negen 
minuten de belangrijkste gebeurtenissen uit het tur-
bulente leven van Kahlo voorbijkomen, inclusief haar 
liefde voor Diego Rivera, de reizen naar Amerika en 
Europa en haar successen als kunstenaar. 
De grote expositiezaal waar Viva la Frida! te zien was 
aan de ene kant van het museum en de Abdijkerk 
waar Meet Frida werd gepresenteerd aan de andere 
kant, werden verbonden door een duidelijke looplijn 
op de vloer.

Uit het gastenboek: 
“Complimenten voor de toegankelijkheid van de Meet 
Frida film, zowel ondertiteld als de gebarentolk. Dan 
heb je als gebruiker de keuze wat voor jou werkt. 
Super.“

selfiewand
In deze tijden van selfies maken en social 
media plaatsen konden we niet om een speci-
ale selfiewand heen. Deze selfiewand, geheel 
in de stijl van de tentoonstelling, stond op een 
strategische plek, halverwege Viva la Frida! en 
Meet Frida, vlak bij Bar Brasserie Pingo, waar-
door vrijwel al onze bezoekers deze onderweg 
tegenkwamen. Met de hashtag #FridaDM wer-
den de foto’s direct geplaatst op het scherm 
bij de ingang van Viva la Frida!. Getuige de vele 
foto’s op social media werd hier gretig gebruik 
van gemaakt. 

10 jaar geleden eerste contact met Mexico

2 jaar (ruim) voorbereidingstijd

3 weken opbouw

1250 m2 aan print voor de vormgeving

248 haakjes om de ingelijste kunstwerken en foto’s op te hangen

20 mannequins

248 objecten in de tentoonstelling

44 kunstwerken van Frida Kahlo, waarvan:

•	 28	schilderijen

•	 2	beschilderde	korsetten

•	 14	werken	op	papier

55 foto’s

58 kledingstukken

6 korsetten

7 schermen voor Meet Frida

inrichting en 
presentatie

Conservator Jan van Zijverden:  
“Het maken van een film geprojecteerd op zeven schermen 
is geen sinecure. En zeker niet als deze film ook nog eens uit 
verschillende lagen bestaat. Uitgangspunt voor Meet Frida 
vormden de privé-foto’s uit de collectie van Museo Frida Kahlo. 
Op basis van het script van ontwerpbureau Perspekt Studio’s 
werden deze gemixt met de weinige authentieke filmbeelden 
waarop Frida en Diego te zien waren, aangevuld met stockbeel-
den en animatie. Vervolgens kwamen daar maar liefst zeven la-
gen overheen: een voice-over, ondertiteling in het Nederlands, 
ondertiteling in het Engels, een jaartallenlijn, quotes van Frida, 
een gebarentolk en - last but not least – muziek. Zie daar maar 
eens één geheel van te maken! Het spetterende einderesultaat 
was alle inspanningen meer dan waard. Vrijwel alle bezoekers 
bekeken de film meerdere keren.”
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net zoals Frida kahlo ‘anders dan anders’ was, wilden 
we samen met uitgever Wbooks een boek maken dat 
zowel qua inhoud als qua vorm speciaal zou zijn. een 
boek dat zowel diende als herinnering aan de ten-
toonstelling en daar verdieping op bood, als een boek 
dat ook los daarvan interessant zou zijn en zowel in 
nederlands als engels zou verschijnen. kunstenaar 
suzanne Hertogs (ontwerphaven) verzorgde het 
ontwerp. Het boek werd verkocht voor € 29,95 in de 
Museumshop, via distributie van de uitgever en via de 
website van dutch Museum gift shop. 

nieuw licht op kahlo’s wereld
De uitgave is in alles een totaalontwerp te noemen, 
waarbij over ieder detail is nagedacht. Ook deed 
Suzanne Hertogs visueel onderzoek naar Kahlo’s kunst 
en voegde de resultaten toe via enkele bijzondere 
pagina’s in het boek. De tentoonstelling én publicatie 
hebben nieuw licht geworpen op Frida Kahlo’s wereld 
en de manier waarop cultuur, politiek, gender, handicap 
en nationale identiteit haar leven, haar stijl en haar 
taboedoorbrekende kunst hebben beïnvloed.

Kunstenaar/vormgever Suzanne Hertogs: 
“Ik denk dat we ons met dit boek op verschillende manieren 
onderscheiden, zowel qua inhoud als vorm. Het laat zoveel ver-
schillende facetten van Frida Kahlo zien. Van haar persoonlijke 
leven en de dingen die haar dierbaar waren tot de bizarre hoe-
veelheid spullen die wereldwijd met haar werken worden ver-
kocht. Ik denk dat mijn eigen beeldexperimenten ook iets nieuws 
toevoegen. Ik hoop dat lezers zich - nog meer - verbonden met 
haar voelen. En haar werk beter gaan begrijpen. Kahlo’s schil-
derijen zijn heel persoonlijk. Met mijn ontwerp heb ik dat gevoel 
willen versterken, haar werk zo dichtbij mogelijk willen brengen. 
Door fotografie, illustraties en explosieve kleuren. Maar ook door 
quotes en aantekeningen van Kahlo zelf toe te voegen. Ik hoop 
dat anderen net zo door haar geïnspireerd raken als ik.”

publicatie

Hoofdconservator Annemiek Rens: 
“Voor de publicatie schreven internationale Frida Kahlo-
experts en gastcuratoren Circe Henestrosa en Gannit Ankori 
waardevolle artikelen. Daarnaast leverden verschillende 
Drents Museum-conservatoren een bijdrage. Zo zoomden 
we in op de invloed van Nederlandse kunstenaars als Jeroen 
Bosch, Rembrandt en Vincent van Gogh op Kahlo. Een 
grote meerwaarde vormde ook het deel ‘Beyond Frida’, dat 
speciaal aandacht besteedde aan de inspiratie van Kahlo op 
hedendaagse kunst, mode en muziek. Het was een hele klus 
om alle artikelen en beelden (inclusief copyrights) op tijd binnen 
te krijgen. Op het eindresultaat zijn we apetrots!”

15.000 verkochte Nederlandstalige boeken, 
waaronder 2000 Engelstalig

Silver Award voor vormgeving publicatie Viva la 
Frida! van de Indigo Design Award

Verkiezing Best Verzorgde Boek van 2021 
(Studentenjury)

publicatie 
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Fotograaf onbekend, 
Frida Kahlo en Diego 
Rivera bij La Casa 
Azul, rond 1950, 
foto, 21 x 25,5 cm, 
Museo Dolores 
Olmedo, Mexico
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Topje met mouwen en rok

De tomicotón is een van de weinige inheem-
se kledingstukken die in Mexico door zowel 
mannen als vrouwen wordt gedragen. 
Deze tomicotón is voorzien van een levens-
boommotief, in kruissteek geborduurd met 
woldraad geverfd met natuurlijke stoffen. 
Kahlo combineerde het met een zware 
zwarte rok zoals gedragen door getrouwde 
vrouwen bij plechtige gelegenheden in 
de regio P’urhépecha in Santa Fé de la 
Laguna, Michoacán, waar het koud en 
vochtig kan zijn.

Het Tehuana-kostuum

Deze combinatie behoorde tot Kahlo’s 
meest geliefde outfits. Ze droeg deze zelfs 
tijdens het schilderen, zoals blijkt uit sporen 
van blauw pigment die te zien zijn op de 
blouse en de rok. De holán hoort oorspron-
kelijk bij de rok, is gesteven en geplooid en 
afgezet met kant.

Huipil (tuniek), vóór 1954, 
schiereiland Tehuantepec, 
Oaxaca, Mexico, katoenfluweel 
met machinaal borduurwerk 
(kettingsteek)

Enagua (rok) en holán (ruche), 
vóór 1954, schiereiland 
Tehuantepec, Oaxaca, Mexico, 
rok: geprint katoen; ruche: 
katoen afgezet met kant

Museo Frida Kahlo, Mexico Stad

Tomicotón (topje met mouwen), 
vóór 1948, Nahua de Hueyapan, 
Tlatlauqui, Puebla, Mexico, wol  
met handborduurwerk (kruissteek)

Zagalejo (rok), vóór 1948, 
P’urhépecha-gemeenschap, Santa 
Fé de la Laguna, Michoacán, Mexico,
wol, katoen en zijde

Museo Frida Kahlo, Mexico Stad

Héctor García (1923-2012), Frida in 
bed, haar hoofd ondersteunend, 
Casa Azul, 1949, foto, 28 x 28 cm, 
Throckmorton Fine Art, New York

Dingen die ha ar dierba ar waren
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6 juli – Magdalena 
Carmen Frieda Kahlo 
y Calderón geboren  
in Coyoacán,  
Mexico Stad

Frida krijgt polio, ze is 6 jaar. 
Haar bijnaam werd daardoor 
later Frida hinkebeen.

Frida (16) beleeft haar eerste liefde 
met Alejandro Gómez Arias

Frida (18) krijgt een zwaar 
bus ongeluk. Haar bekken 
en rug worden verbrijzeld.

Frida (19) schildert 
haar eerste zelfportret

Rechtsboven en hierboven: 
Guillermo Kahlo (1871-1941), 
Frida Kahlo twee jaar oud, 
1909, foto, 24 x 18,3 cm, Museo 
Dolores Olmedo, Mexico

Guillermo Kahlo (1871-
1941), Frida Kahlo (deze 
foto geeft ze in 1929 
aan Diego Rivera), rond 
1926, foto, 17,6 x 12,6 cm, 
Museo Dolores Olmedo, 
Mexico

Guillermo Kahlo (1871-
1941), De tienjarige Frida 
Kahlo op de dag van haar 
Eerste Heilige Communie, 
1917, foto, 18,7 x 14,5 cm, 
Museo Dolores Olmedo, 
Mexico

Frida Kahlo, Zelfportret in een 
fluwelen jurk, 1926, olieverf op 
doek, 79 x 58 cm, privécollectie

Frida (21) 
maakt kennis met 
kunstenaar  
Diego Riviera

Frida wordt lid van 
de communistische 
partij

Plotseling kreeg ik onder 
die deprimerende spiegel een sterk 

verlangen om te gaan tekenen

Eerder wilde ik voor arts studeren, ik was erg 
geïnteresseerd in het genezen van mensen, 

het verlichten van hun pijn

Buskaartje 
van Frida Kahlo 
uit 1925

lifeFri
da’s
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1929

1930

1930

1931

1931

Fotograaf onbekend, Diego Rivera  
en Frida Kahlo op hun trouwdag,  
21 augustus 1929, foto, 15,8 x 10,8 cm, 
Museo Dolores Olmedo, Mexico

Frida (22) en  
Diego (43) trouwen 

Frida voor de eerste 
keer zwanger, een 
abortus volgt

Frida en Diego 
verhuizen naar 
San Francisco 

Frida en Diego 
verhuizen naar 
New York

Frida ontmoet Nickolas 
Muray waar ze een 
relatie mee krijgt

Peter A. Juley and Son, 
Frida Kahlo en Diego 
Rivera, rond 1930, foto, 
24 x 19,5 cm, Museo 
Dolores Olmedo, Mexico

Fotograaf onbekend, Diego 
Rivera en Frida Kahlo tijdens 
hun vierde huwelijksdag, 
1933, foto, 19,5 x 14,7 cm, 
Museo Dolores Olmedo, 
Mexico

Lucienne Bloch (1909-1999) 
(toegeschreven aan), Frida 
Kahlo en Diego Rivera in 
New York, 1931-1933, foto, 
7 x 10,5 cm, Museo Dolores 
Olmedo, Mexico

Fotograaf onbekend, 
Diego Rivera en Frida 
Kahlo op bezoek 
bij de weduwe van 
de botanist Luther 
Burbank in Santa Rosa 
(Californië), 1931, foto, 
9,8 x 7,2 cm, Museo 
Dolores Olmedo, 
Mexico

Kies een persoon 
die naar je kijkt 

alsof je magie bent

Fotograaf onbekend, 
Nickolas Muray, 1933, 
Carl Van Vechten 
fotografie collectie

Diego is mijn alles; 
mijn kind, mijn geliefde, 

mijn universum

19
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Hoewel de onderhandelingen over de tentoonstelling 
en de individuele inspanningen voor de organisatie 
al eerder begonnen, werd vanaf het voorjaar van 
2019 de interne organisatie in stelling gebracht met 
een grote kickoff. dit met het oog op de opening in 
oktober 2020. tijdens de kickoff werden alle betrok-
ken medewerkers geïnformeerd over onderdelen van 
het project, werden gezamenlijke uitgangspunten 
bepaald met de corporate- en tentoonstellingsdoe-
len, doelgroepen en targets besproken en definitieve 
werkteams samengesteld. door het verzetten van 
de tentoonstelling naar 2021 is deze kickoff een jaar 
later herhaald, waarbij aangepaste doelen en activi-
teiten werden besproken. 

Naar aanleiding van deze kickoff konden de interne 
teams worden samengesteld voor inhoud en vorm-
geving, communicatie en visuele identiteit, financiën 
en partnerprogramma’s, merchandise, educatie- en 
publieksprogramma’s, logistiek en crowdcontrol en 
de opening. De daaropvolgende overleggen stonden in 
het teken van voortgangsrapportages, afstemming en 
gezamenlijke besluitvorming.
Aan de hand van de verwachte aantallen bezoekers en 
activiteiten werden sommige van deze teams uitge-
breid. De introductie van een nieuw team Publieks-
service (zie hierna) bood mogelijkheden tot extra 

inzet aan de kassa, in de winkel en als floormanager. 
Ook voor de beveiliging zijn extra mensen aangetrok-
ken en/of zijn door de vaste medewerkers meer uren 
gewerkt. Ook het team Educatie is tijdelijk uitgebreid. 
Er is niet tevergeefs een beroep gedaan op de flexibele 
inzetbaarheid van collega’s. Iedereen wilde meewer-
ken aan het succes van Viva la Frida! 

nieuwe publieksservice
Met de start van Viva la Frida! is een langgekoesterde 
wens gerealiseerd met de implementatie van een 
nieuw team Publieksservice voor een dynamische 
uitstraling bij de ontvangst én het vertrek van onze 
bezoekers. Voorheen was deze taak belegd bij het 
team Beveiliging&Veiligheid. Negen publieksmede-
werkers van uiteenlopende leeftijd en achtergrond 
verwelkomen sinds Viva la Frida! de bezoeker, scannen 
of verkopen een ticket, wijzen de weg en verstrekken 
de gevraagde informatie. Met de start van de tentoon-
stelling is ook een dagstart geïntroduceerd, waarbij 
alle frontofficeteams een kwartier vóór openingstijd 
bij elkaar kwamen om verwachte aantallen te delen, 
specifieke events en/of bezoeken te melden en om 
bijzondere werkzaamheden af te stemmen. Hiermee 
werd iedereen op de werkvloer voorzien van dezelfde 
informatie.

Het opengaan van Viva la Frida! voor ons publiek 
was een absoluut hoogtepunt. een door corona 
uitgestelde droom die eindelijk uitkwam. naast 
de tentoonstelling konden bezoekers genieten 
van een uitgebreid randprogramma met lezingen, 
podcasts en een videoserie. Frida kahlo heeft 
een enorme aantrekkingskracht en inspireert 
en biedt troost aan mensen die net even anders 
zijn dan de norm. dat de tentoonstelling onze 
bezoekers heeft geraakt, hebben we kunnen lezen 
op onze social-mediakanalen en in ons gastenboek. 
Met 139.285 bezoekers is het de best bezochte 
kunsttentoonstelling die het drents Museum heeft 
gehad. door Viva la Frida! is het ons gelukt een heel 
andere doelgroep te bereiken, waaronder ook veel 
jongeren en mensen die normaal gesproken niet zo 
snel naar een museum gaan. 
       
Met corona meebewegen
De start van de tentoonstelling viel precies in het ‘in-
terbellum’ tussen twee lockdowns. We merkten in die 
eerste weken aan het enthousiasme – 1.500 bezoekers 
per dag – dat er een enorme honger was naar kunst. 
De oplopende besmettingscijfers van COVID-19 en 
de daarbij gepaard gaande verscherpte maatregelen 
zorgden daarna helaas voor afnemende bezoekersaan-
tallen. Van 60 bezoekers per kwartier gingen we naar 
50, naar 25 en uiteindelijk naar nul, de totale sluiting 
van vijf weken (in de traditioneel drukke kerstperiode). 
Eind januari konden we weer opengaan en gelukkig 
slaagden we erin om in nauw overleg met de Mexi-
caanse musea de tentoonstelling met drie weken te 
verlengen tot en met 18 april 2022. Vlak voor de lock-
down van 19 december 2021 mochten we de 60.000ste 
bezoeker van Viva la Frida! verwelkomen en begin 
maart de 100.000ste ondanks de coronabeperkingen. 

Vanaf de start van de tentoonstelling stond er een 
tijdelijke tent voor de hoofdentree van het museum. 
Hier is een aparte vergunning bij de gemeente Assen 
voor aangevraagd. De tent is met name ingezet om de 
in- en uitgaande stroom bezoekers zo veel mogelijk 
ruimte te geven, als extra buffer om de eerste natte 

bezoekers op te vangen c.q. natte paraplu’s te stallen 
en als plaats om de QRcodes te scannen gedurende de 
periodes dat dit noodzakelijk was vanwege de pande-
mie. Hiermee werd de feitelijke kassa ontzien en de 
wachtrij voor de entree geminimaliseerd.

publiek leren kennen
Om de bezoeker van Viva la Frida! beter te leren ken-
nen hebben we twee publieksonderzoeken uitgevoerd: 
een in samenwerking met het Blockbusterfonds door 
onderzoeksbureau Cigarbox (8 oktober 2021 t/m 
18 april 2022) en een via ons eigen publieksonderzoek 
via Survio (27 januari t/m 13 april 2022). In de after-
visit mail werden bezoekers gevraagd deel te nemen 

organisatie
 
 

bezoekers 
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aan het onderzoek. Ruim 4.500 respondenten hebben 
de online enquête ingevuld. Daarnaast hebben ruim 
2.700 bezoekers deelgenomen aan onze eigen online 
vragenlijst over de tentoonstelling. 

profiel en herkomst
Van de bijna 140.000 bezoekers zijn er 127.821 via een 
online ticket binnen gekomen. Aan de hand hiervan 
weten we dat circa 97% van de bezoekers uit Neder-
land kwam. Uit resultaten van het publieksonderzoek 
is gebleken dat 83% van de bezoekers van Viva la Frida! 
van buiten Drenthe afkomstig was. 36% kwam uit 
Noord-Nederland. Uit de provincies Drenthe, Noord- 
en Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant 
kwamen de meeste bezoekers. Het publiek bestond 
voor 62% uit vrouwelijke bezoekers. De tentoonstelling 
heeft circa 40.000 nieuwe bezoekers opgeleverd. Voor 
30% van de ondervraagde bezoekers was dit namelijk 
een eerste bezoek aan Assen.  
Meer dan de helft van de bezoekers (58%) was Muse-
umkaarthouder (ruim 80.000). Ruim 23.000 Vrienden-
Loterij VIP-kaarthouders en hun introducés kwamen 
langs. Recensies en artikelen in krant of tijdschrift 
waren de belangrijkste informatiebron. De mond-
tot-mond reclame speelde ook een grote rol bij het 
museumbezoek. Ruim 12.500 bezoekers waren jonger 
dan 40 jaar en dat zorgde voor een divers publiek in de 
tentoonstelling en bij de publieksactiviteiten. 39% had 
de leeftijd 40 tot 65 jaar en 52% was 65+. Ruim 37.000 
bezoekers maakten gebruik van het OV om het mu-
seum te bereiken. De meeste bezoekers kwamen met 
de auto, dit was ook terug te zien in de bezetting van 
de parkeergarages in de omgeving van het museum.  

Minima
Om groepen in Assen met een kleine beurs de kans te 
geven ook naar Viva la Frida! te komen zijn 100 gratis 
entreekaarten verstrekt voor twee asielzoekerscentra 
in Assen en 180 voor minima via de negen wijkteams 
in Assen. Respectievelijk 36 en 15 mensen hebben hier 
daadwerkelijk gebruik van gemaakt. 

35 verschillende nationaliteiten
3,11% van onze online-tickethouders had een andere 
nationaliteit dan de Nederlandse. Deze bezoekers 
kwamen uit 35 landen. Onder andere uit Duitsland, 
België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Italië, 
Luxemburg, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oos-
tenrijk, Portugal, Polen, Ierland, Slovenië, Afghanistan, 
China en de VS. De meeste bezoekers kwamen uit 
Duitsland en België. 

Uit het gastenboek en het publieksonderzoek: 
“Al jaren hoop ik Frida’s kunst in het echt te bewonderen. 
Jullie hebben dit waar gemaakt, waarvoor dank. Ik heb enorm 
genoten!”
“As a Latin woman it was absolutely amazing to see how well 
done the exhibition was. the life express in such an emotional 
way. The town taking part in this exhibition. It was superb.”  
“Een prachtige tentoonstelling, mooi op thema ingericht. 
Mijn kinderen van 11 en 14 waren tot het einde geboeid en 
we hebben nog een tijd nagepraat. De tentoonstelling maakte 
indruk!”

          
Ellen ter Hofstede, Hoofd Publiek:  
“Vanwege de verwachte grote belangstelling voor de tentoon-
stelling hebben we de openingstijden verruimd. De tentoonstel-
ling was te zien van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 
18.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 22.00 uur. Voor en na de 
lockdown volgden we uiteraard de corona-richtlijnen van de 
Rijksoverheid en het RIVM en het Museumprotocol, zoals dat 
was opgesteld door de Nederlandse Museumvereniging. Met 
het instellen van tijdsloten werden de bezoekers zo veel moge-
lijk over de hele dag verspreid. De aantallen per tijdslot varieer-
den met de wisselende richtlijnen die door de overheid werden 
opgelegd. In verband met de toeloop voor Viva la Frida! en de 
verwachte drukte op bepaalde plekken in het museum, hebben 
we de maximaal toegestane aantallen met ongeveer een kwart 
verminderd. Daarnaast hebben we toegezien op zoveel moge-
lijke verspreiding van bezoekers ín het museum door extra te 
verwijzen naar de introductiefilm Meet Frida in de Abdijkerk in 
het museum (deze werd de laatste drie weken in de filmzaal bij 
de tentoonstelling getoond) én naar de overige tentoonstellin-
gen en mogelijkheden in het gebouw.  
Voor een veilig crowdmanagement ten tijde van een pandemie 
hebben we in de communicatie naar buiten toe uiteraard aan-
gegeven welke dagen het drukst bezocht waren. Op deze dagen 
zijn extra middelen en menskracht ingezet. Wij zijn daarbij ook 
uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van onze bezoe-
kers. Van onze bezoekers heeft 77% zich door alle maatregelen 
veilig gevoeld. De overige bezoekers wisselden van mening 
en sommigen hadden een eigen mening over het naleven van 
maatregelen, de eigen verantwoordelijkheid en druktebeleving. 
Met name deze bezoekers vergden veel flexibiliteit en incas-
seringsvermogen van onze frontofficemedewerkers. Onze 
bezoekersvoorwaarden zijn mede door dit deel van de bezoe-
kersbeleving extra aangescherpt.”
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opleiding

gezelschap

4.526 respondenten onderzoek Cigarbox i.s.m. 
Blockbusterfonds 
2.724 respondenten publieksonderzoek Drents 
Museum via Survio.nl 
 
Resultaten uit het publieksonderzoek van Survio worden 
aangeduid met: (s)

72,8% vrouw (s)
25,6% man (s)

0,4% non-binair (s) 1,3% niet 
aangegeven (s)

139.285 bezoekers 
van viva la Frida!

72% HBO/WO

14% HAVO/VWO/HBS

10% MBO/MTS/MEAO

3% VMBO/MAVO/LBO 

52% 65+

39% 40 t/m 65 jaar 

5% 25+ t/m 40 jaar

2% 19 tm 25 jaar

1% 12 t/m 18 jaar

1% jonger dan 12 jaar

leeFtijd bezoekers 
van viva la Frida!

Woonachtig

97% van de bezoekers kwam uit Nederland 

36% uit Noord-Nederland

83% van buiten Drenthe 

17% uit Drenthe 

12% uit Groningen

12% uit Gelderland

12% uit Noord-Holland 

12% uit Zuid-Holland

9% uit Overijssel

8% uit Utrecht

7% uit Friesland

6% uit Noord-Brabant

53% bezocht de tentoonstelling met 2 personen

16% met 4 personen

13% alleen

11% met 3 personen

6% met 5 of meer personen

93% van de bezoekers kwam speciaal voor de 
tentoonstelling naar Assen

30% heeft het Drents Museum voor het eerst 
bezocht

vervoer

tickets

bekendheid

67% kwam met de auto (s)

27% was met de trein (s)

86% van de ondervraagde bezoekers had een 
e-ticket gekocht

58% was in het bezit van een Museumkaart (s)

17% via de Vriendenloterij/VIP kaart

28% speelde mee aan de VriendenLoterij

19% heeft het normale entreebedrag betaald (s)

19% had vrijkaarten/toegangscodes voor het 
museum (s)

3% maakte gebruik van een tijdelijke  
kortingsactie (s)

1% was Vriend van het Drents Museum (s)

51% was bekend geraakt met Viva la Frida! via een 
artikel in krant of tijdschrift

22% via radio of tv

20% via familie, vrienden of kennissen

14% via onze website

11% via billboards, affiches, vlaggen

10% via social media

9% via nieuwsbrief, tv-/radiocommercial of  
andere manier

5% werd bekend met de tentoonstelling bij  
het museum

3% via flyer, folder, brochure of ander drukwerk

1% via de podcasts van het Drents Museum
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Met de inzet van uiteenlopende marketing- en com-
municatiemiddelen, zowel online als offline, heeft 
het drents Museum succesvol de communicatiebood-
schap uitgedragen en nieuwe doelgroepen weten te 
bereiken:	een	once in a life time tentoonstelling in as-
sen van de wereldberoemde kunstenaar Frida kahlo 
met twee collecties die nog nooit eerder bij elkaar 
zijn gebracht. die combinatie van haar kunst en haar 
persoonlijke bezittingen gaf ons de kans een nog 
completer verhaal van Frida kahlo te vertellen, dat 
de bezoeker zou raken. de doelstelling om 130.000 
bezoekers binnen te krijgen is ruimschoots gehaald. 
bezoekers waardeerden de tentoonstelling gemid-
deld met een 8,2 terwijl ons streven een 8,0 was. 

perscampagne
Zo’n grote wereldklapper als Viva la Frida! moet je 
natuurlijk groots in de markt zetten. Begin 2020 al 
namen we een groep Nederlandse journalisten, onder 
wie ook vloggers, mee op een persreis naar Mexico. 
Heel kort daarna ging de wereld op slot en werd alles 
uitgesteld, waardoor de verhalen van deze journalisten 
een tijd ‘op de plank bleven liggen’. Gelukkig konden 
deze eind 2021 alsnog worden geplaatst. In Nederland 
hebben alle grote dagbladen zoals Volkskrant, NRC 
Handelsblad, Telegraaf, Trouw en Algemeen Dagblad 
uitgebreid aandacht besteed aan onze Frida Kahlo-
expositie.

Bekijk bijdrages van RTV Drenthe en My Daily Shot of 
Culture over de persreis naar Mexico. 

Waardering

verwachting

50% vond het bezoek aan de verwachtingen 
voldoen

36% vond het bezoek boven verwachting 

14% vond het bezoek beneden verwachting

reden bezoek

81% kwam voor de interesse in Frida Kahlo 

49% was gemotiveerd om iets moois te zien

27% kwam om geraakt te worden

23% wilde graag een gezellige dag uit

22% kwam voor de bijzondere kwaliteit van de 
tentoonstelling

21% was naar Assen gekomen voor het Drents 

Museum als locatie

20% kwam om iets nieuws te leren/ nieuwe 
inzichten op te doen

12% wilde graag inspiratie opdoen

6% kwam op aanraden van familie, vrienden  
en kennissen

3% kreeg een aanbod om met korting te gaan

2% is gekomen vanwege een verjaardag/feestje

8,2 voor Viva la Frida!

8,3 voor Meet Frida 

7,7 voor de bewegwijzering naar Meet Frida (s)

8,4 voor de informatievoorziening in de 
tentoonstelling (s)

8,3 voor de bijbehorende catalogus (s)

8,8 voor de lezingen (s)

7,4 voor de podcast ‘Frida’s Liefdes’ (s)

7,9 voor de podcast ‘Op zoek naar Frida Kahlo in 
Mexico-Stad’ (s)

7,7 voor de podcast ‘Op Frida’s Vleugels’ (s)

7,7 voor de Frida-afspeellijsten op Spotify (s)

7,7 voor de bewegwijzering in het gehele Drents 
Museum (s)

8,6 voor het Drents Museum als locatie

8,1 voor het eten en drinken in Bar Brasserie Pingo

7,9 voor de Museumshop

8,4 voor de bereikbaarheid

8,4 voor de communicatie

8,6 voor de gastvrijheid van medewerkers

7,8 voor de prijs-, kwaliteitverhouding

8,5 voor de organisatie van de kaartverkoop

7,9 voor de algemene tevredenheid over het geheel

7,3 voor de stad Assen

7,4 voor de aankleding in de stad

8,0 voor kunstroute Frida in Assen City Experience

8,0 voor buste Frida Kahlo op Kop van de Vaart

Marketing en communicatie 
Museumverblijf

36% 2 uur 

29% tussen de 2,5 en 3 uur

19% tussen de 1 en 1,5 uur

13% meer dan 3 uur

3% minder dan 1 uur
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Naast de grote fysieke perspreview met circa vijftig 
journalisten hebben we in samenwerking met 
internationaal pr-bureau Bolton & Quinn in aanloop 
naar de tentoonstelling in mei 2021 een online 
press annoucement georganiseerd. Vlak voor de 
opening werd een online perspreview gehouden voor 

boegbeelden 
tentoonstelling
Binnen Nederland hebben we, 
naast reclame op radio en televi-
sie, veel gepost op social media 
en via gesponsorde advertenties, 
ook met het idee om andere 
doelgroepen te bereiken: mensen 
die normaal gesproken niet zo 
snel naar een museum gaan. DJ 
en tv-presentator Eva Koreman, 
voormalig politicus en feminist 
Hedy d’Ancona, professioneel 
danser én motivational speaker 
Redouan Ait Chitt, kunsthistori-
cus en oprichter van het feminis-
tisch kunstcollectief The TittyMag 
Cathelijne Blok en acteur en 
zanger Gerda Lenten Havertong, 
die allemaal op de een of an-
dere manier voor inclusiviteit en 
diversiteit staan, hebben we met 
zorg als boegbeelden voor deze 
tentoonstelling uitgezocht. Zij 
hebben korte video’s gemaakt, 
waarin hun affiniteit met de kunst 
en het leven van Frida Kahlo 
toelichtten. Deze video’s zijn circa 
10.000 keer bekeken op social 
media. Een aantal boegbeelden 
heeft ook een rol gehad bij ver-
diepende activiteiten tijdens de 
tentoonstelling.

Bekijk de video’s van Eva Koreman 
en Redouan Ait Chitt

 Ontdek wat 
Frida Kahlo 
betekent voor ...
Find out what 
Frida Kahlo means to ...

Bekijk de video-
boodschappen 
door de 
QR-codes te 
scannen met de 
camera van je 
smartphone

Watch the
video messages
by scanning the 
QR codes with the 
camera of your
smartphone

Cathelijne Blok
Kunsthistorica 
en oprichter 
feministisch 

kunstcollectief 
The TittyMag

Hedy d’Ancona 
Sociologe, feministe 

en voormalig 
politica

Gerda Lenten 
Havertong

Actrice en zangeres 

Redo
Breakdancer 

en motivational 
speaker

Eva Koreman
DJ en TV-

presentator

internationale journalisten, respectievelijk met ruim 
2.000 en bijna 4.000 views. Mede daardoor kreeg de 
tentoonstelling wereldwijd media-aandacht, onder 
meer in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Duitsland, België, Spanje en Mexico. Grote 
internationale media als Euronews, AP (Associated 
Press), The Daily Mail, Frankfurter Rundschau, De 
Morgen en HOLA! hebben aandacht besteed aan de 
opening en tentoonstelling. 

Bekijk de online press announcement 

Om een groot online bereik en een jonger publiek te 
genereren hebben we bovendien aan de vooravond 
van de opening 60 landelijk influencers uitgenodigd 
voor een exclusieve Insta-preview. Het gaat om grotere 
en kleinere influencers op het gebied van feminisme, 
diversiteit, kunst en mode. Van hen reageerden 22 in-
fluencers en waren er 15 aanwezig op de preview. Nog 
eens 4 influencers hebben codes gekregen om later 
de tentoonstelling te komen bekijken. De aanwezigen 
hebben samen een direct bereik van ongeveer 250.000 
directe instagram-volgers. 

 

 

Multimediale campagnes
Vooral dankzij een uitgebreide multimediale- en online 
campagne met inzet van nieuwe media (samenwerking 
influencers, vloggers, bloggers en specifieke pod-
casts) zijn nieuwe doelgroepen bereikt: jonge vrouwen, 
feministen, LHBTQ+ -gemeenschap, mensen met een 
beperking en natuurlijk de Frida-fanbase. Door een 
omvangrijke multimediale-campagne (o.a. outdoor-
campagne, radio- en tv-commercials) een uitgebreide 
perscampagne en samenwerkingen met diverse hotels 
in de omgeving hebben we ook een grote groep cul-
tuurtoeristen weten te binden. Geografisch gezien was 
het onze ambitie om 25% bezoekers uit Noord-Neder-
land, 70% uit de rest van Nederland en 5% internati-
onaal bezoek (zonder coronamaatregelen) te trekken. 
Uiteindelijk hebben we meer inwoners (totaal 36%) uit 
Drenthe (17%), Groningen (12%) en Friesland (7%) op 
bezoek gehad. Door de beperkte reismogelijkheden 
is het helaas niet gelukt onze ambitie met betrekking 
tot buitenlandse bezoekers te halen. In plaats van 5% 
buitenlandse bezoekers hebben we 3,1% weten te 
bereiken.   

printcampagne
Naast affiches, een uitgebreide tweetalige folder en tal 
van advertenties in dagbladen en tijdschriften heb-
ben we ook ingezet op een bijzondere editie van ons 
Drents Museum Magazine dat vrijwel geheel in het 
teken stond van Frida Kahlo. Een extra dikke editie 
in een oplage van 20.000 met achtergrondverhalen, 
interviews, een speciale column van Jeroen Krabbé, 
Mexicaanse gerechten en nog veel meer.

paul klarenbeek, coördinator marketing, communicatie  
en	events: 
“Wat mede bijgedragen heeft aan de nationale bekendheid van 
Viva la Frida! zijn de vele uiteenlopende tv-items over Frida 
Kahlo en de tentoonstelling. Eind september 2021 zat acteur, 
filmregisseur en kunstenaar Jeroen Krabbé aan tafel bij de 
talkshow van Eva Jinek om over zijn programma ‘Krabbé zoekt 
Kahlo’ te praten (vanaf september 2022 op NPO2). Aan de 
vooravond van de expositie besteedde Nieuwsuur uitgebreid 
aandacht aan de expositie middels een interview met samen-
steller Annemiek Rens, influencer Cathelijne Blok en directeur 
Perla Labarthe van Museo Frida Kahlo. In het programma 
‘Matthijs draait door’ hield presentator en zanger Joris Linssen 
een vurig pleidooi voor het werk van Kahlo en de tentoonstelling 
in het Drents Museum. Het jongerenprogramma Het Klokhuis 
wijdde een hele uitzending aan Frida Kahlo aan de hand van 
Viva la Frida! in Assen. ‘Tijd voor Max’ nodigde Annemiek Rens 
uit om live in de studio te vertellen over haar passie voor Frida 
Kahlo. En natuurlijk kon de tentoonstelling ook niet ontbreken in 
de serie Nu te Zien! van AVROTROS.”
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Bekijk de afleveringen van Het Klokhuis en Nieuwsuur

online bereik
Facebook: ons organische (onbetaalde) bereik op 
Facebook varieerde tussen de 2.000 en 10.000 mensen 
per dag, met een hoge piek op 12 december 2021 (bij 
de rondleiding van de VriendenLoterij) van ruim 26.000 
personen. 
Daarnaast hebben we vooral aan het begin en einde van 
de tentoonstelling advertentiebudget ingezet. Tijdens 
deze periodes werd het bereik verhoogd tot een aantal 
personen dat varieerde tussen de 20.000 en 30.000, met 
een piek van ruim 50.000 personen. Deze advertenties 
waren gericht op verkoop van tickets voor de tentoon-
stelling, evenementen en de Beyond Frida video’s.

Instagram: het bereik van onze Instagram-posts 
varieerde sterk, ook afhankelijk van de hoeveelheid 
gesponsorde berichten. Het bereik varieerde van 
12.600 tot 23.000 personen in de maanden waarin 
weinig geadverteerd werd. In oktober 2021 was het 
bereik ruim 62.000 en in de laatste maand van de 
tentoonstelling was het bereik 101.000 personen.

De onderstaande drie berichten hebben het meeste 
bereik gegenereerd:
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De onderstaande drie berichten hebben de meeste 
interactie gegenereerd:

              

Twitter: via Twitter hebben we gemiddeld per maand 
60.000 weergaven van onze tweets gerealiseerd. 
Het aantal weergaven van tweets was niet per se 
hoger dan anders, maar het aantal profielbezoeken 
was wel significant hoger. Het volgersaantal is gestaag 
gegroeid.

De onderstaande berichten hebben tijdens Viva la 
Frida! het meeste bereik gegenereerd. 

         
Yvet	de	Boer,	medewerker	marketing,	
communicatie	en	events: 
“Deze tentoonstelling was echt een marketing-
droomproject. Frida Kahlo is zo geliefd en spreekt 
door haar kunst én persoon zoveel verschillende 
publieksgroepen aan. Het gaf ons de kans wat meer 
‘buiten de lijntjes te kleuren’ en een jonger en meer 
divers publiek aan te spreken. Om tot de juiste look & 
feel voor deze grote internationale Frida-tentoonstelling 
te komen, hebben we in de zomer van 2019 een pitch 
gehouden met een aantal ontwerpbureaus. De huisstijl 
van Viva la Frida! ging overal terugkomen: op ons 
drukwerk, op billboards, in advertenties, op banieren, 
op onze website, social media, in de tentoonstelling, in 
de Museumshop, tot aan de menukaart in Bar Brasserie 
Pingo. Als uitgangspunten gaven we voor de pitch een 
aantal kernwaarden mee die we passend vonden: out of 
the box, hip, trendy, jong, kwaliteit, verrassing, unibrow 
en Mexicaans. Onze keuze is gevallen op 178 Aardige 
Ontwerpers uit Utrecht die ons wisten te overtuigen 
met hun frisse en moderne ontwerp met de typerende 
bloemmotieven en de rake kreten: Rebel, Free Spirit, 
Selfiequeen, Activist en Feminist. Om de zichtbaarheid 
van de tentoonstelling en de betrokkenheid van lokale 
ondernemers in Assen te versterken en vergroten, 
hebben we samen met binnenstadsorganisatie Vaart in 
Assen (VIA) en 178  Aardige Ontwerpers de citydressing 
ontwikkeld. Dit leverde prachtig versierde etalages en 
straten op met kleurrijke vlaggenlijnen, banieren en 
raamstickers. Het was ook erg bijzonder om samen met 
VIA een kunstroute in het centrum te maken, waarbij 
we lokale kunstenaars konden betrekken. Gezamenlijk 
werden deze acties ondernomen om de extra bezoekers 
die de tentoonstelling trok te verleiden om langer in de 
stad te blijven en meer ‘Frida in Assen’ te beleven.”

Bekijk de teaser van de tentoonstelling

 

pers

24 Nederlandstalige persberichten

5 Engelstalige persberichten

4 Duitstalige persberichten

1 Spaanstalig persbericht

1 fysieke Nederlandstalige persconferentie

1 fysieke Instagram-preview influencers

1 online Engelstalige press announcement

1 online Engelstalige press preview

1 persreis voor Nederlandse media naar Mexico

€ 909.852,15 landelijke mediawaarde print 
voor Viva la Frida! met een bereik van  
33.099.550 gebruikers.

Ruwe schatting van de internationale mediawaarde 
aan de hand van de coverage door bureau Bolton& 
Quinn bedraagt GBP £ 4.530.740 met een totaal 
bereik van 562.185.392 gebruikers.

50 (ruim) journalisten op fysieke perspreview

2.000 (ca.) views online press anouncement

4.000 (ca.) views online perspreview

15 influencers aanwezig op Insta-preview met 
gezamenlijk bereik van 250.000 Insta-volgers
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betaalde reclame Free publicity onlinebetaalde reclame

2x landelijke outdoor-campagne (A0 affiches in 
abri’s en sandwichborden bij start tentoonstelling 
en bij verlenging): Noord-Nederland en grote 
steden in de Randstad

35 spots in tv-campagne op NPO 1, 2 en 3

140 spots in radio-campagne op    
Radio 1, 2, 3, 5 en FM

1x continue led-campagne op schermen bij 
toegangswegen Assen

1x continue led-campagne op megascherm A28

4x campagne cultuuradvertenties landelijke 
dagbladen (NRC, VK, Trouw)

2x extra campagne advertentie NRC Handelsblad

10 overige advertenties in diverse magazines

1x verspreidingscampagne folders / A2 posters   
in de Randstad

1x verspreidingscampagne folders / A2 posters in 
Noord-Nederland

120.000x tentoonstellingsfolder NL/EN

15.000x Viva la Frida-flyers (aankondiging)

45.000x halfjaarprogramma (met aankondiging 
Viva la Frida!)

20.000x Drents Museum Magazine (speciale Frida 
Kahlo-editie, oktober 2021)

15.000x Drents Museum Magazine  
(aankondiging expo, najaar 2020)

2.500x A2 affiches

2.000x A3 affiches

200 boekenleggers Viva la Frida!

3x banieren bij hoofdentree Drents Museum

1x geveldoek (3 x 6 meter) bij Groepsentree  
Drents Museum

1x bestickering Drents Museum-bus in Frida 
Kahlo-campagne

1x banier (5 x 30 meter) A4 bij Leiden (op pand 
Hizkia Van Kralingen)

Viva la Frida!-vlaggetjes langs straten  
binnenstad Assen

1x kandidaatstelling voor Kern Marketing 
Creativity Award voor Frida Kahlo-project 
Binnenstad Assen

Circa 250 artikelen in regionale en landelijke 
geschreven media met een advertentiewaarde van 
909.852,15 euro

Circa 500 artikelen digitaal verschenen 
in regionale en landelijke media met een 
advertentiewaarde van 499.970,67 euro

Circa 50 artikelen in internationale media 
(digitaal en print), onder meer met coverage 
van Bolton&Quinn met een ruwe schatting van 
mediawaarde van GBP £ 4.530.740

10 landelijke televisie-uitzendingen met aandacht 
voor Viva la Frida! waaronder Nieuwsuur, Matthijs 
draait door, Jinek, Het Klokhuis, Nu te Zien!, Tijd 
voor Max, Koffietijd en Blauw Bloed

10x regionale televisie-uitzendingen

4x landelijke radio-uitzendingen

10x regionale radio-uitzendingen

2x internationale broadcasting met EuroNews en 
Associated Press

1x internationale radio-uitzending The Times 
Radio

Joint promotion ‘Méér Mexico’ met het Cobra 
Museum, Amstelveen (Frida Kahlo & Diego Rivera: 
A Love Revolution) en Museum Volkenkunde 
(Azteken)

127.821 online verkochte tickets, waarvan 3% uit 
het buitenland (35 nationaliteiten)  

Website

491.444 gebruikers (aantal bezoekers) 

787.605 sessies (aantal unieke bezoeken) 

3,6 pagina’s per bezoek, gemiddeld

2,5 minuut verblijf 

1,6 keer herhaalbezoek 

68% afkomstig van Google, waarvan

•	 59,9%	van	organisch	verkeer	(onbetaalde	
zoekresultaten) 

•	 8,5%	van	betaalde	advertenties	op	Google

42.796 views voor de online opening (mei 2022), 
waarvan ca.

•	 33.000	via	RTV	Drenthe	op	de	openingsdag

•	 9.796	via	YouTube

stijging volgers

•	 2.041	Instagram	van	7.826	>>	9.867	

•	 1.241	Facebook	van	13.721	>>	naar	14.962	

•	 5.240	Nieuwsbrief	van	18.916	>>	24.156	
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op donderdag 7 oktober 2021 werd de tentoonstelling 
officieel geopend door Hare Majesteit koningin 
Máxima, met een programma waarin ‘inclusiviteit’ 
en ‘diversiteit’ belangrijke thema’s waren. in bar 
brasserie pingo genoten zo’n honderd gasten van 
een verrassend programma, waarbij interviews 
met verschillende (internationale) gasten werden 
afgewisseld met mode, dans en muziek. Met een 
spectaculair offline én online openingsprogramma 
hebben we ingezet op een grote start van de 
tentoonstelling. Het evenement was ook live te 
volgen via een livestream op de website van het 
drents Museum en op televisie bij rtv drenthe.   

verrassend openingsprogramma
Na het ontvangst van Hare Majesteit Koningin 
Máxima startte het officiële programma met een 
indrukwekkende show van modeontwerper Sergio 

Cruz, die zich al sinds het begin van zijn carrière laat 
inspireren door Frida Kahlo en speciaal voor deze 
gelegenheid fantastische creaties heeft gemaakt. 
De kostuums zijn kunstwerken op zich en werden 
gedragen door drag queens. Aansluitend waren er 
interviews onder leiding van presentator en Frida-
fan Nadia Moussaid met onder meer onze algemeen 
directeur Harry Tupan en de ambassadeur van Mexico, 
Mr. José Antonio Zabalgoitia. De interviews werden 
afgewisseld met optredens van breakdancer Redoun 
Ait Chitt en Joris Linssen & Caramba. Aansluitend 
kreeg Koningin Máxima een rondleiding door de 
tentoonstelling onder leiding van algemeen directeur 
Harry Tupan en hoofdconservator Annemiek Rens 
en sprak ze met een aantal gasten over de thema’s 
‘zakelijke museale ondersteuning’ en ‘inclusiviteit en 
diversiteit’. De online volgers werden getrakteerd op 
een virtuele rondleiding door Viva la Frida! 

rosanne Feijen, medewerker marketing, communicatie 
en	events:	“De voorbereidingen voor de opening vonden 
plaats in de tijd waarin we gebonden waren aan een maximale 
zaalcapaciteit in verband met COVID-19. Hierdoor kon maar 
een beperkt aantal gasten ‘live’ (negentig personen) aanwezig 
zijn voor dit belangrijke moment. Tegelijkertijd wilden we wel 
zo veel mogelijk mensen mee laten genieten van deze opening. 
Er werd daarom gekozen voor een hybride event. Om het bereik 
van de livestream zo groot mogelijk te maken, is ingeplugd bij 
RTV Drenthe. Op de dag zelf hebben maar liefst ruim 33.000 
mensen naar de opening gekeken. Omdat de stream op YouTube 
terug kan worden gekeken, wordt de opening nog dagelijks door 
mensen bekeken. De teller staat inmiddels op 42.796 views (d.d. 
mei 2022).” 

opening

Reactie	op	onze	socials:	“Zo’n fantastisch 
mooie uitzending. Eén en al schoonheid, 
creativiteit, originaliteit, liefde en veel, heel 
veel energie. Ik kom kijken naar de tentoon-
stelling!” 

Bekijk de online opening
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bij Viva la Frida! is een uitgebreid en divers activi-
teitenprogramma voor het publiek ontwikkeld. van 
verdiepende lezingen over het leven en werk van de 
Mexicaanse kunstenaar, te gast-lezingen van gast-
conservatoren Circe Henestrosa en gannit ankori tot 
een fotoworkshop Portretten maken door Carolien 
sikkenk. daarnaast konden families de tentoonstel-
ling verkennen met de gratis familieroute vol kijk-, 
doe-, denk- en speelopdrachten. voor families met 
kinderen organiseerden we ook een speciaal week-
end dat in het teken van Día de Muertos stond. naast 
het aanbieden van programma’s aan het primair, 
voortgezet Hbo, Wo en Mbo-onderwijs is extra ge-
investeerd in de mogelijkheden om mensen met een 
beperking toegang te geven tot deze tentoonstelling. 
Verder	ontwikkelden	we	voor	het	eerst	podcasts:	
Frida’s Liefdes en Op Frida’s Vleugels. en in samen-
werking met de vriendenloterij kon iedereen (alvast) 
online een kijkje nemen in de tentoonstelling onder 
leiding van hoofdconservator annemiek rens.  

beyond Frida 
Door COVID-19 moesten we sommige activiteiten  
aanpassen. Zo is Beyond Frida omgezet van een fysiek 
event naar een online vijfdelige videoserie waarin 
Renée Schuiten, oprichter van De Kunstmeisjes en 
Frida Kahlo-fan, uitzocht hoe Frida Kahlo vandaag de 
dag de culturele wereld inspireert als veelzijdig kun-
stenaar. Ze ging op bezoek bij illustrator Loes Faber, 
ontwerper Sergio Cruz, muzikant Evelien Keesmaat 
(artiestennaam KEES), kunstenaar Atousa Bandeh en 
filmmaker/onderzoeker Theodorus Johannes. Iedere 
gast vertelde vanuit zijn/haar eigen expertise hoe 
Frida Kahlo de culturele wereld na haar overlijden in-
spireert met haar vooruitstrevende ideeën over kunst, 
identiteit, gender, handicap en gelijkheid. 

      

      

Mayra Hoogesteger, medewerker marketing, communica-
tie	en	events: 
“De traditionele Mexicaanse feestdag Día de Muertos werd 
groots gevierd op 30 en 31 oktober 2021 tijdens een familie-
weekend in het Drents Museum, met onder andere een Día de 
Muertos concert, workshops Altaar versieren en Maak je eigen 
skull, een verhalenverteller en natuurlijk met Mexicaans eten 
en drinken. Op de dag zelf, 2 november, werd Día de Muertos 
in de binnenstad van Assen gevierd met een kleurrijke parade 
die onder grote belangstelling (ruim 5.000 toeschouwers) door 
de stad trok. Samen met andere culturele instellingen in de 
stad, met scholen en inwoners was er een lange, feestelijke 
stoet georganiseerd, die van de Kop van de Vaart dwars door de 
stad naar het museum trok. Er waren dansers en praalwagens, 
muziek en verklede kinderen. Het was één groot feest. Op de 
Brink, vóór het museum, presenteerden leerlingen van CS Vin-
cent van Gogh uit Assen indrukwekkende Mexicaanse altaren. 
Onze bezoekers hebben nog wekenlang kunnen genieten van dit 
kleurrijk schouwspel, dat ‘s avonds ook nog eens verlicht werd.”

Bekijk de videoserie Beyond Frida en de aftermovie van de 
Día de Muertos-parade

educatie en publieks-
activiteiten

lezingen
Als je als bezoeker op zoek was naar extra verdieping, 
dan kon je voor € 5,- per persoon op donderdag, vrij-
dag en zondag een lezing in onze Statenzaal volgen. 
Tijdens deze lezing namen onze museumdocenten je 
mee op reis door het woelige leven van Frida Kahlo. 
Onderweg maakte je kennis met het onrustige Mexico 
van vlak na de revolutie, de familie van Frida en haar 
markante echtgenoot en muurschilder Diego Rivera. 
De kleurrijke werken van Frida vormden de rode 
draad van de lezing. Er zijn 130 van deze lezingen voor 
individuele bezoekers gegeven met 6.305 verkochte 
tickets en daadwerkelijk 5.787 bezoekers. Door het 
publiek is de lezing erg goed ontvangen en gewaar-
deerd met een 8,8. 

Vanwege de verwachte grote belangstelling bij het 
publiek voor deze tentoonstelling en de coronapande-
mie is besloten om voor groepen lezingen te geven in 
plaats van de gebruikelijke rondleidingen. Er zijn 61 
groepslezingen verkocht voor in totaal 1.116 bezoe-
kers, inclusief 17 lezingen met ons nieuwe online 
boekingsprogramma. 

Reactie	uit	ons	publieksonderzoek: 
“De lezing was fantastisch! Heel veel lof voor de dame die zo 
ontzettend boeiend en gepassioneerd wist te vertellen. Klasse!”
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i aM Frida
Het I AM FRIDA-event was de slotactiviteit bij de 
Frida-tentoonstelling en vond plaats op zaterdag 
26 maart 2022. De avond begon met een column 
geschreven en voorgedragen door radio-dj Eva 
Koreman. Aansluitend ging Cathelijne Blok met haar 
in gesprek over onderwerpen waarop nog steeds een 
taboe rust. Ook het publiek in de zaal nam actief deel 
aan het gesprek en stelde veelvuldig vragen aan Eva 
en Cathelijne. De avond werd muzikaal aangekleed 
door KEES die een nummer schreef bij het kunstwerk 
Zelfportret met aapje van Frida Kahlo. De avond werd 
afgesloten met een Frida-pubquiz waar de bezoekers 
toffe prijzen mee konden winnen, met als eerste prijs 
een exclusieve rondleiding door de tentoonstelling Viva 
la Frida! van conservator Rannilt Pol mét een dinerbon 
van Tex Mex restaurant Bramigo in Assen.

podcasts
In de zesdelige podcastserie Frida’s Liefdes gingen vijf-
tien uiteenlopende gasten onder leiding van Cathelijne 
Blok, kunsthistoricus en oprichter van het feminis-
tisch kunstcollectief The TittyMag, op laagdrempelige 
wijze en vanuit hun eigen ervaringen in gesprek over 
het leven en de kunst van Frida Kahlo. In totaal is de 
podcastserie 9.340 keer beluisterd, dat is bijna twee 
keer zoveel als waar we op hadden ingezet. De podcast 
is het vaakst beluisterd in november 2021, toen wij 
de podcast lanceerden en promotie hiervoor maak-
ten en de gasten de podcast deelden via hun sociale 
mediakanalen. In maart en april 2022 is er nogmaals 
een reeks berichten geplaatst via de online-kanalen 
van het Drents Museum om de podcast nog een extra 
boost te geven. Luisteraars hebben deze podcast een 
7,4 gegeven in ons publieksonderzoek. 

In de vierdelige podcast Op Frida’s Vleugels onderzoch-
ten Eline Pollaert en Xandra Koster wat Frida Kahlo 
voor henzelf én voor andere gehandicapte mensen 
betekent. Ze gingen met diverse gasten in gesprek 
en bespraken Frida’s werk en leven aan de hand van 

tentoonstellingsobjecten, vanuit het perspectief van 
hun eigen handicaps. Deze podcast heeft een 7,7 als 
waarderingscijfer gekregen van de luisteraars via ons 
publieksonderzoek. 
 
Begin maart 2020, vlak vóór de lockdown, gingen we 
ter voorbereiding op de tentoonstelling Viva la Frida! 
met een groep Nederlandse journalisten op persreis 
naar Mexico-Stad. Freelance journalist Jeroen 
Wielaert maakte toen een tweedelige podcast over 
het bezoek aan Museo Frida Kahlo (La Casa Azul) en 
Museo Dolores Olmedo, waar de werken en objecten 
vandaan komen. Deze podcast is sinds de publicatie 
2.255 keer afgespeeld. De podcast is gepubliceerd 
in augustus 2021. In oktober werd deze het vaakst 
beluisterd, maar ook in 2022 is er nog een mooi aantal 
luisteraars geweest. Deze podcast werd gewaardeerd 
met een 7,7 in ons publieksonderzoek.

Beluister hier de podcasts
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onderwijsprogramma’s 
We zijn blij dat we bij de tentoonstelling 3.097 leerlin-
gen hebben mogen ontvangen. Het betrof leerlingen 
uit het primair- en voortgezet onderwijs en HBO-, WO- 
en MBO-studenten. 

PO en VO: Voor leerlingen uit het basis- en voortgezet 
onderwijs is een voorbereidende les ontwikkeld. Deze 
les was bedoeld als kennismaking met de kunstenaar 
Frida Kahlo en de keuzes die zij maakte. De voorbe-
reidende les werd als suggestie opgenomen in onze 
bevestigingsbrief naar de scholen. 
In het museum kregen de leerlingen eerst een korte 
presentatie over Frida Kahlo en haar leven. Daarna 
gingen ze aan de hand van opdrachten- en detail-

kaarten naar de schilderijen van Frida Kahlo kijken 
en met de museumdocent in gesprek over wat er op 
de schilderijen te zien was. Elke leerling werd aange-
spoord te bedenken wat de betekenis was voor Frida, 
maar ook na te gaan wat het met henzelf deed. Tijdens 
het tweede onderdeel van dit onderwijsprogramma 
maakten de leerlingen hun eigen zelfportret. 
Al tijdens de voorbereidingen van het onderwijs-
programma hadden we een stagiaire van Cibap Zwolle 
gevraagd te onderzoeken welke onderwerpen leerlin-
gen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs bezighielden. 
Hier kwamen onderwerpen uit als hobby’s, emoties, 
muziek en verschillende typen social media. De veel-
genoemde onderwerpen hebben we als magneetstic-

ker laten maken. De opdracht die de leerlingen kregen 
was om zichzelf te laten zien door de bij hun passende 
magneetstickers op een groot magneetbord te plak-
ken. Voor de oudere doelgroep werd de opdracht 
aangepast en moesten de leerlingen aan de ene kant 
van het bord laten zien wie ze aan de buitenkant zijn 
en aan de andere kant van het bord hoe ze zich aan de 
binnenkant voelen, of hoe ze graag zouden willen zijn. 
Als ze alles op het bord hadden ‘geplakt’ wat bij hun 
paste, gingen ze er individueel mee op de foto. 
Bijna alle scholen hebben een evaluatieformulier mee-
gekregen en ingevuld. Gemiddeld genomen werd het 
onderwijsprogramma beoordeeld met een 8,5. 

MBO: Dankzij een bijdrage van Fonds21 kon er voor 
MBO-leerlingen een pilot worden gestart bij de 
Frida-expositie. Samen met het Loes Steenbergen 
en Danniek Bolt van het Drenthe College is een 
onderwijsprogramma rondom het thema identiteit 
ontwikkeld. Practor Koen Vos van het Friese Poort 
College, gaf de docenten van het Drents Museum 
een training over de structuur van het MBO, de 
overkoepelende thema’s en de behoeften van deze 
doelgroep. Ook ontwikkelde hij een lessenreeks 
van tien lessen over identiteit bij de schilderijen van 
Frida Kahlo. Tweedejaars MBO-studenten van de 
opleidingen onderwijsassistent (OA) en pedagogisch 
medewerker (PW) van het Drenthe College in Assen 
bekeken onder begeleiding van museumdocenten 
de tentoonstelling. De studenten hebben workshops 
over beproefde overdrachtstechnieken als theater, 
filosoferen en spel gevolgd en hebben uiteindelijk zelf 
een les gemaakt en uitgevoerd voor de eerstejaars 
studenten OA en voor kinderen van OBS Theo Thijssen. 
Deze pilot was succesvol en we kijken uit naar verdere 
samenwerking met het Drenthe College in Assen, 
maar ook met MBO-opleidingen in Emmen en Meppel.

programma’s op maat 
Tijdens de tentoonstelling is extra geïnvesteerd 
in de mogelijkheden om de mensen met een 
beperking toegang te geven. Door de opbouw van de 
tentoonstelling en de geldende coronamaatregelen 
zijn deze rondleidingen allemaal vóór of nà 
openingstijd geprogrammeerd. Een digitaal bezoek 
was ook mogelijk. Er zijn vijf rondleidingen gegeven in 
Nederlandse Gebarentaal (NGT) voor in totaal vijftig 
mensen met een auditieve beperking. Daarnaast is er 
voor een aantal mensen met een visuele beperking 
een rondleiding gegeven met behulp van de methode 
‘beeldend vertellen’.

In het kader van het project Dichterbij Frida is 
een aantal livestreams vanuit de tentoonstelling 
gepresenteerd. Hiervoor werd een digitaal programma 
ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Bij dit programma was er, naast de 
livestream, ook de semi-livestream vanuit de studio 
in het Drents Museum mogelijk. Vervolgens werd 
een kunstworkshop op locatie aangeboden door een 
kunstenaar, waarbij de nieuwe ervaringen rondom 
Frida Kahlo verwerkt werden in een persoonlijk 
kunstwerk. Dit programmapakket kwam tot stand in 
samenwerking met het Asser ICO Centrum voor Kunst 
& Cultuur en de Stichting Vanboeijen, een instituut 
voor mensen met een zware verstandelijke beperking. 
Het project is gefinancierd vanuit de provinciale 
regeling Podium Platteland en een bijdrage van de 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. Het project 
werd ondersteund door de stichting Special Arts uit 
Amersfoort.
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Albert	Kool,	museumdocent: 
“Sinds 2021 biedt het Drents Museum speciale programma’s 
aan voor mensen die hoog prikkelgevoelig zijn. Voor deze 
doelgroep hebben we Viva la Frida! elke derde zaterdag van 
de maand al vanaf 09.00 uur geopend. Alle beeldschermen en 
geluidseffecten werden uitgeschakeld en de medewerkers 
stelden zich uiterst terughoudend op. Men mocht met maximaal 
25 bezoekers tot 10.30 uur de tentoonstelling bekijken. Dit heeft 
bijzondere en warme reacties opgeleverd. Voor wie echt niet 
meer van huis naar het museum kon komen, was er een digitale 
prikkelarme rondleiding online op onze website te vinden.”

Bekijk de prikkelarme rondleiding en de online rondleiding 
i.s.m. de VriendenLoterij

activiteiten 
Museum

activiteiten
assen

10.000 ex. Familieroute

1x Familieweekend 

47 arrangementen met 1.559 bezoekers, 
waaronder de uitreiking van de 
Museumtentoonstellingsprijs, diverse 
samenwerkingen met o.a. tijdschrift Spoor, Muze 
(Avro-Tros), diverse diners, diverse collega-musea 
en hun Vrienden, Platform Cultuur locaties.

60x regulier groepsbezoek  (1106 bezoekers)

6x programma Prikkelarm (93 bezoekers)

6x programma Musea in Gebaren (52 bezoekers)

6x Podcast ‘Frida’s Liefdes’ (Cathelijne Blok in 
gesprek met Fatma Genc, Daan Heerma van 
Voss, Angel-Rose Oedit Doebé, Zyanya Keizer, 
David Paulus, Hedy d’Ancona, Naomie Pieter, 
Tatjana Almuli, Aynouk Tan, Kris Berry en Camilla 
Sutherland,  Manique Hendricks en Cesar 
Majorana)

4x Podcast ‘Frida’s Vleugels’ (Eline Pollaert en 
Xandra Koster in gesprek met Agnes van Wijnen, 
Nimo Hersi en Mira Thompson)

1x Podcast ‘Op zoek naar Frida Kahlo in Mexico-
Stad’ door Jeroen Wielaert

5x ‘Beyond Frida’-videoserie (Renee Schuiten 
in gesprek met Loes Faber, Sergio Cruz, KEES, 
Atousa Bandeh en Theodorus Johannes)

3x ‘Te gast’lezingen met Circe Henestrosa en 
Gannit Ankori, Redouan Ait Chitt en Carolien 
Sikkenk 

3x horeca-arrangementen i.s.m.   
Vermaat Groep/ Bar Brasserie Pingo

1x Fiesta de Frida 

7x Frida Friday 

I AM FRIDA-event met     
Frida Kahlo-pubquiz 

Dia de Muertos-parade i.s.m. culturele 
instellingen, Vaart in Assen en gemeente Assen

Disney Pixar’s Coco i.s.m. Bioscoop DNK, Assen

Arts in Cinema / Frida Kahlo i.s.m.   
Bioscoop DNK, Assen

Internationaal Filmfestival Assen met Chavela 
i.s.m. Bioscoop DNK, Assen

Frida Kahlo-arrangement i.s.m.    
Hotel de Jonge, Assen

City Experience i.s.m. Vaart in Assen
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Meerdere subsidiegevers, begunstigers, partners, 
sponsors en fondsen, maar ook onze businessclub, 
vrienden én schenkers steunden ons bij het realise-
ren van Viva la Frida!
om deze belangrijke relaties te danken werd een 
aantal bijzondere bijeenkomsten georganiseerd in 
samenwerking	met	Bar	Brasserie	Pingo/Vermaat	
groep. omdat deze tentoonstelling een nieuwe doel-
groep met zich meebracht, was dit voor ons ook de 
tijd om onze nieuwe categorie bij de stichting vrien-
den	van	het	Drents	Museum	te	lanceren:	de	YOUNG	
Culture Club. 

vrienden van het drents Museum
Een dag na de officiële opening door Hare Majesteit 
Koningin Máxima hebben we onze Vrienden van de 
Stichting Vrienden van het Drents Museum ontvangen 
voor een exclusief bezoek aan Viva la Frida! In totaal 
hebben we op 8 oktober 2021, verspreid tussen 16.00 
en 22.00 uur, 580 Vrienden ‘over de vloer gehad’. Na 
een welkomstwoord van directieleden Harry Tupan en 
Annelies Meuleman namen onze museumdocenten 
de Vrienden mee voor een inleidend verhaal op de 
tentoonstelling.

Ondanks dat er tijdens de tentoonstelling geen extra 
inspanningen zijn verricht om nieuwe Vrienden te 
werven – mede door de lancering van de nieuwe ca-
tegorie Vrienden YOUNG Culture Club – hebben we de 
afgelopen periode meer dan honderd nieuwe Vrien-
den mogen verwelkomen! Wij hopen natuurlijk dat zij 
Vrienden blijven voor het leven!  

businessclub drents Museum
Op 12 oktober 2021 vond er een speciale bijeenkomst 
voor de leden van onze Businessclub plaats. Naast 
Viva la Frida! en het netwerken stond tijdens deze bij-
eenkomst inclusiviteit en diversiteit centraal. Spreker 
Jellie Tiemersma, directeur van Personal Too, voorzit-
ter van de Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland 
en aanjager van diversiteit en inclusie nam ons mee in 
haar wereld. 

Vanwege Covid-19 konden onze Businessreis en 
Vriendenreis naar Mexico niet doorgaan. Als de 
corona-maatregelen het toelaten, vliegen we in 
oktober 2022 alsnog naar Mexico. De deelnemers aan 
de Businessreis krijgen dan een bijzonder programma 
aangeboden, waaronder een bezoek aan La Casa Azul 
(nu Museo Frida Kahlo) en Museo Dolores Olmedo. 

relatiebijeenkomsten
Vlak voordat de pandemie uitbrak (8 februari 2020), 
dus ruim vóór de uiteindelijke presentatie, nodigde 
het Drents Museum zijn relaties en sponsors van de 
tentoonstelling Viva la Frida! al uit om alvast kennis te 
maken met het icoon Frida Kahlo. Het Nationale Ballet 
danste het levensverhaal van Frida in de Amsterdamse 
Stopera. De kleurrijke voorstelling, een introductie van 
choreografe Annabelle Lopez Ochoa en een heerlijk di-
ner maakten het tot een prachtig relatie-event en een 
mooie start voor de verdere samenwerking. Die helaas 
nog iets langer op zich liet wachten…

relaties

Twee weken voor het einde van de tentoonstelling 
werd voor relaties, sponsors en overige stakeholders 
een ‘Sunday Afternoon with Frida Kahlo’ georgani-
seerd. Speciale gasten op deze netwerkbijeenkomst 
waren de Commissaris van de Koning in de provincie 
Drenthe, Jetta Klijnsma en acteur, filmregisseur en 
kunstenaar Jeroen Krabbé. De laatste nam de ge-
nodigden mee in zijn zoektocht naar de mens achter 
de kunstenaar voor zijn programma Krabbé zoekt 
Kahlo (vanaf september 2022 te zien op NPO2). Singer-
songwriter Evelien Keesmaat, alias KEES, bracht het 
nummer Vast bij het kunstwerk Zelfportret met aapje 
van Frida Kahlo en de tweelingbroers Arnout en San-
der Brinks van Tangerine sloten de middag af met een 
mini-concert.
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YOUNG	Culture	Club	–	Fiesta	de	Frida
Op 30 oktober 2021 hebben we in samenwerking 
met Tessa de Wilde producties Día de Muertos in stijl 
gevierd met een Fiesta de Frida. Tijdens Fiesta de Frida 
hebben we op feestelijke wijze een nieuwe categorie 
binnen de Stichting Vrienden Drents Museum gelan-
ceerd: de YOUNG Culture Club. Voor kunst- en cul-
tuurliefhebbers tussen de 25 en 45 jaar oud, die het 
Drents Museum een warm hart toedragen. Fiesta de 
Frida was een spectaculaire clubavond waarop ticket-
houders konden genieten van de tentoonstelling Viva 
la Frida! én van DJ’s en dans & live acts in het hart van 
ons museum in Bar Brasserie Pingo. 

We wilden al heel erg lang een keer een (club)avond 
voor jongere bezoekers (21+) organiseren in het mu-
seum. De Kahlo-tentoonstelling vormde de perfecte 
gelegenheid en de formule van Fiesta de Frida bleek 
succesvol: in totaal hebben we 177 tickets verkocht 
en vier VIP-arrangementen aangeboden aan Drentse 
schatten, Newz Marketing & Media en Pienter Online 
Marketing. Naast een bijdrage van de Stichting Vrien-
den Drents Museum hebben we hiervoor sponsorbij-
dragen ontvangen van Vermaat Groep, Trip advocaten 
& notarissen, UNP accountants adviseurs en DIA licht 
en geluid. Meer dan tweehonderd personen, waaron-
der een aantal reeds aangemelde YOUNGsters, heb-
ben Fiesta de Frida bezocht. In aanloop naar het eerste 
officiële YOUNG-event (maart 2022) met kunstenaar 
Charlotte Schleiffert hebben hebben zich vervolgens 
nog tien YOUNGsters, zes duo YOUNGsters en drie 
YOUNGsters via kunstenaarstarief aangemeld. 

vamos de Fiesta
In samenwerking met Vermaat Groep en onze nieuw 
ingerichte Bar Brasserie Pingo hebben we drie Mexi-
caanse arrangementen bedacht die zowel door par-
ticulieren als door bedrijven geboekt konden worden. 
Hiermee boden we ze de gelegenheid om hun gasten te 
verrassen met een heerlijk hapje en drankje in Mexi-
caanse stijl en een lezing over Frida Kahlo. Aansluitend 
vond het tentoonstellingsbezoek op eigen gelegenheid 
plaats. Er was zelfs de mogelijkheid om de avond in stijl 
af te sluiten door te kiezen voor een Mexicaanse borrel 
of proeverij!
Voor deze drie arrangementen hebben we een flyer 
ontwikkeld en verspreid onder bestaande en nieuwe re-
laties. Naast afname van deze arrangementen kwamen 
de gesprekken vooral op gang voor een programma op 
maat. Omwille van Covid-19 hebben we helaas niet alle 
bijeenkomsten door kunnen laten gaan.

Frida Friday 
Met de verruimde openingstijden van Viva la Frida! was 
het ook mogelijk om op de vrijdagavond het museum te 
bezoeken. Toch bleef vaak rustig op de vrijdagavonden 
met een gemiddeld aantal van 30 bezoekers. Te rustig, 
en dus tijd voor actie. Met nog zeven vrijdagavonden 
voor de boeg werd er samen met horecapartner Ver-
maat gewerkt aan een nieuw concept. Met de introduc-
tie van Frida Friday hebben we bijna 1.500 bezoekers 
weten te bereiken, waarbij ook de jongere generatie 
(24-45 jaar) werd aangesproken.  

Van 25 februari tot en met 15 april 2022 was het iedere 
vrijdagavond feest in het Drents Museum! Tijdens Frida 
Friday bleef het niet alleen bij het bezoeken van de ten-
toonstelling, maar konden bezoekers ook met de voet-
jes van de vloer in Bar Brasserie Pingo. De DJ zorgde 
voor de muziek en een shotje tequila deed de rest. 

Marion	Boersma,	medewerker	relatiebeheer: 
“We wilden heel graag onze relaties uitnodigen voor een 
speciale relatiebijeenkomst tijdens deze unieke tentoonstelling 
in het museum. Een netwerkmiddag waar we de politiek, het 
bedrijfsleven en de cultuur samen wilden brengen. Zodoende 
hebben we onze relaties op 3 april 2022 ontvangen voor Sunday 
afternoon with Viva la Frida! Op deze middag hebben onze 
relaties kunnen luisteren naar Jeroen Krabbé die ons meenam 
in zijn zoektocht naar de mens achter de kunstenaar voor zijn 
tv-programma Krabbé zoekt Kahlo. Jetta Klijnsma, Commissa-
ris van de Koning in de provincie Drenthe, lichtte de samenhang 
tussen politiek, bedrijfsleven en cultuur vanuit haar perspectief 
toe. Algemeen directeur Harry Tupan heeft de gasten welkom 
geheten en hoofdconservator Annemiek Rens gaf een inleiding 
op de tentoonstelling, waarna er gelegenheid was om deze te 
bezoeken. Speciaal voor deze gelegenheid traden Tangerine en 
KEES op. KEES schreef voor de muziekcompetitie Art Rocks 
het nummer ‘Vast’ bij Kahlo’s kunstwerk Zelfportret met 
aapje.”

Commerciële activiteiten

Martin	Boven,	horecamanager	Bar	Brasserie	Pingo:	
“De menukaart in Pingo laten we altijd aansluiten op de grote 
tentoonstellingen. Vanwege de beoogde drukte hebben we 
gekeken naar kwalitatief goede gerechten, die onder hoge druk 
toch snel bereid en geserveerd kunnen worden. Tijdens Viva la 
Frida! hadden we speciale Frida-gebakjes van Banketbakkerij 
Gosselaar in Assen en serveerden we Mexicaanse gerechten 
als quesedilla’s, taco’s, maissoep, chili con carne en nacho’s. 
We hebben heel veel leuke en mooie feedback gekregen over 
de gerechten. Al met al hebben wij ook goed weten te scoren in 
het publieksonderzoek (8,1) en was het gewoon een hele fijne 
periode om te werken. Het was lekker druk, dat hield iedereen 
ook scherp en gemotiveerd. We zijn daardoor als team ook echt 
gegroeid.”
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Ruurd	de	Jager,	coördinator	Museumshop: 
“Door de grote toeloop van bezoekers en de verruimde 
openingstijden kwam er een flink aantal uren bij voor de 
winkelmedewerkers. Het vaste team kon dit deels opvangen 
door uitbreiding van uren, maar ook enkele publieksmede-
werkers zijn in de winkel aan de slag gegaan. Deze gewenste 
flexibiliteit kwam dus op een heel goed moment, zeker toen 
ziekte/corona het rooster verder onder druk zette. Naast het 
klantcontact moest er dagelijks ook veel worden uitgepakt, 
ingeboekt, aangevuld, etc. De bevoorrading was zeker een 
aandachtspunt, maar met extra hulp van de beveiligers liep 
dat meestal goed. De verkoop ging vaak zo hard, dat spullen 
snel opraakten, ook bij leveranciers. Hierdoor moesten we 
flexibel zijn en soms aanpassingen doen in het assortiment. 
De lokale Oaxaca-gemeenschappen in Mexico, die speciaal 
voor ons rebozo’s (omslagdoeken) hebben geweven, konden 
er nauwelijks tegenaan werken, maar waren heel erg blij 
met onze bestellingen. We hebben ons voorafgaand aan 
de tentoonstelling een uitgave van gemiddeld € 14,- in de 
Museumshop door 20% van de bezoekers ten doel gesteld. 
Uiteindelijk hebben we meer dan het dubbele kunnen 
realiseren! Dit komt door een opvallend hoge conversie: één 
op de drie bezoekers heeft iets in de winkel gekocht voor ge-
middeld bijna € 18,- (inclusief webshopverkoop). Dit bedrag 
is veel hoger dan we ‘normaal’ zien. Deze cijfers zijn extra 
bijzonder te noemen, doordat we met allerlei coronamaat-
regelen te maken hadden (bijvoorbeeld met een maximaal 
aantal bezoekers in de shop) en we de drukke kerstweken 
gemist hebben door de lockdown.”

Museumshop - Fridamania 
Dat de Frida-tentoonstelling grote potentie had voor 
een spectaculaire verkoop in de Museumshop werd 
vroegtijdig vastgesteld. Om die reden is er anderhalf 
jaar voor de opening begonnen met de plannen voor de 
shop. Hierbij is de externe hulp ingeschakeld van Ellen 
Groenveld van Cultuur & Retail in Amsterdam, een 
bureau gespecialiseerd in management en strategie 
van museumwinkels. De samenwerking heeft zich 
zeker uitbetaald in kennis, kunde en omzet. Voor het 
eerst is besloten de Museumshop bijna helemaal te 
wijden aan een lopende tentoonstelling. Het doel was 
niet alleen een hoge winst te realiseren, maar ook om 
het winkelbezoek een deel van de hele Frida-ervaring 
te laten zijn.

Er is natuurlijk al veel Frida-merchandise op de markt 
en de uitdaging hierin was om tot een smaakvolle en 
kwalitatieve selectie te komen met een sterke 
connectie tot de persoon Frida Kahlo. Er is een afge-
wogen inkoopplan gemaakt met een goede balans tus-
sen eigen productie, inkoop of the shelf, goede marges 
en werkbaarheid. Het specifieke Frida-assortiment 
is verder aangevuld met allerlei sfeervolle artikelen 
die ingekocht zijn in Mexico. Dit alles in een kleurrijke 
aankleding met bloemen en cactussen, zorgde voor 
een vrolijke Mexicaanse Frida-sfeer, waar de bezoe-
kers zichtbaar van genoten. Ook is er aangehaakt bij 
de marketingstrategie van de tentoonstelling door een 
hele lijn producten te laten maken met de bloemont-
werpen en kreten die gebruikt werden in de campagne 
(zoals Rebel en Free Spirit). De linnen tasjes waren 
hiervan het meest succesvol en volop zichtbaar in de 

binnenstad. De totale Frida-omzet van de Museums-
hop komt uit op € 861.000 euro (excl. btw).

Vlak voor de opening van Viva la Frida! heeft het Drents 
Museum zich aangesloten bij de Dutch Museum Gift 
Shop (DMGS), een gezamenlijk webshopplatform van 
circa 15 Nederlandse en Vlaamse musea. Hier hadden 
we een speciale Frida-webshop, waarmee we maan-
denlang de nummer 1 verkoper waren op dit platform. 
Niet alleen mooi voor de verkoop, maar ook een be-
langrijk extra marketinginstrument. De totale Frida-
omzet op de webshop komt uit op bijna € 11.000.

Museumshop

861.000 euro omzet Museumshop (excl. btw)

420.000 euro inkoopkosten Museumshop

441.000 euro brutowinst Museumshop 

51,2% gemiddelde winstmarge van de 
Museumshop

6,19 euro was de conversie per bezoeker van de 
Museumshop

1 op de 3 bezoekers kocht iets in de 
Museumshop voor gemiddeld 18 euro 

15.000 verkochte exemplaren van de publicatie, 
waarvan 2.000 (circa) van de Engelse editie

9.660 exemplaren verkocht in de Museumshop, 
waarvan 1.450 Engelstalig

30% van de omzet Museumshop was verkoop 
publicatie, verder verkoop van o.a.:

− 10.000 postkaarten, 

− 3.250 Frida-kaartenmapjes

− 700 Frida-puzzels

− 1.500 tasjes met Frida portret

− 184 kussens

− 150 cactus-vazen

− 2.000 op Frida geïnspireerde sieraden

− 300 rebozo’s (omslagdoeken)
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naast het drents Museum kleurde ook het centrum 
van assen van oktober 2021 tot en met april 2022 
Frida! op verschillende manieren werden er acties 
ondernomen om de extra bezoekers die de tentoon-
stelling trok, te verleiden om langer in de stad te 
blijven om meer assen te beleven. binnenstads-
organisatie vaart in assen (via) zorgde samen met 
het drents Museum voor een kleurrijke citydressing 
van de etalages en winkelstraten in de vorm van ba-
nieren, stickers en vlaggenlijnen en een feestelijke 
parade	rond	Día	de	Muertos.	Ook	werd	er	gezamen-
lijk een kunstroute ontwikkeld die bezoekers langs 
14 bijzondere kunstwerken leidde, gemaakt door 
lokaal talent, met een buste van Frida kahlo als 
eyecatcher op de kop van de vaart. Uit het publieks-
onderzoek van Cigarbox blijkt de grote meerwaarde 
van de tentoonstelling voor de stad assen. de econo-
mische spin-off voor de binnenstad wordt geschat op 
ruim 6 miljoen euro. 

de Frida in assen City experience
Op verschillende plekken in Assen kon je de ‘Frida in 
Assen City Experience’ wandelen.  Deze wandelroute 
bracht je langs zes locaties. Bij elk kunstwerk hing 
een QR-code om te scannen voor meer informatie 
over het kunstwerk en de kunstenaar. Het ging om 
levensgrote muurschilderingen en bijzondere kunst-

bar brasserie 
pingo

644.460,38 euro omzet Bar Brasserie Pingo, 
exclusief banqueting (excl. btw)

4.684 aantal verkochte Frida Kahlo-gebakjes  
(excl. banqueting) 

16.403 koffie

19.410 cappuccino

818 dubbele espresso

991 espresso

73 flat white

1.246 koffie verkeerd

2.973 latte macchiato

8.096 thee

3.093 verse gemberthee

3.173 verse muntthee

1.286 verse sinaasappel-kaneelthee

681 chili con carne

305 chili sin carne

174 Mexicaanse borrelplank

1.012 chiliburgers

337 nacho’s

3.351 quesedilla’s

2.561 taco-proeverij

Frida in assen 

objecten in de openbare ruimte van kunstenaars als 
Tim de Leeuw, Pirmin Rengers, Sander Quekel, Floor 
van Meeuwen, Michel Velt, Roman de Laporte (alias 
Jack Lack), Laureen Langkamp, Peter van der Weij, 
Delfo Pinto, Roos Vink, Bureau DRP. De wandelroute 
was op elk gewenst moment te volgen en gratis af te 
halen bij de infobalie van het Drents Museum of bij het 
VVV Kantoor (Marktstraat 8). Uit de resultaten van het 
publieksonderzoek kreeg de stad Assen een 7,3 als 
waarderingscijfer en de kunstroute een 8,0.  
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buste kahlo
Het is inmiddels een traditie dat bij grotere internati-
onale tentoonstellingen van het Drents Museum een 
blikvanger op de Kop van de Vaart wordt geplaatst, 
zoals een Chinese draak (2008), een beeld van Lenin 
(2012/2013), een Mayatempel (2016), een Amerikaans 
Vrijheidsbeeld (2017/2018) en de Rialtobrug (2019). 
Het driedimensionale beeld van Frida Kahlo was ont-
worpen door 178 Aardige Ontwerpers in samenwer-
king met Gijs van Kooten uit Utrecht en geproduceerd 
door Blow-Up Industry uit Groningen. Aan de meer 
dan 1.200 kilo wegende buste van 14 blokken geperst 
piepschuim is meer dan twee weken dag en nacht 
gefreesd en gesneden door robots en mensen van 
Blow Up Industry. Het beeld werd afgewerkt met een 
beschermende laag en in twee delen getransporteerd 
voordat het de bestemming op de Kop van de Vaart 
kreeg.

De eyecatcher van bijna vijf meter hoog en drieënhalf 
meter breed is mogelijk gemaakt door de gemeente 
Assen en Ondernemersfonds Assen. Het beeld kreeg 
veel positieve reacties en menig bezoeker nam een 
selfie met Frida. De waardering voor het beeld is ge-
bleken uit het publieksonderzoek. De buste kreeg het 
cijfer 8,0 van de bezoekers van Viva la Frida! 

Ci
ty

 e
xp

er
ie

nc
e

Ci
ty

 e
xp

er
ie

nc
e

Een wandelroute 
in de stad Assen 
langs bijzondere 
kunstwerken, 
geïnspireerd 
door Frida Kahlo 

Van 8 oktober 2021 tot en met 27 maart 2022 staan 
het Drents Museum en de stad Assen in het teken van 
de bijzondere kunstenaar Frida Kahlo tijdens Viva la 
Frida! - Life and art of Frida Kahlo. De Frida in Assen 
city experience is een aansluitende expositie, niet in 
het Drents Museum, maar overal in de stad Assen.

Als bezoeker loop je een wandelroute, die je tegelijkertijd 
door de prachtige stad met versierde straten en langs 
bijzondere kunstwerken leidt. Het gaat om levensgrote 
muurschilderingen op gebouwen en kunstobjecten in 
de openbare ruimte. De wandelroute is op elk gewenst 
moment te maken met deze folder als gids. 

Meer ontdekken van de stad? Er is van alles te beleven 
in Assen. Van de bezienswaardigheden en monumenten 
aan de singels tot de levendige binnenstad met gezellige 
winkels, sfeervolle horecapleinen en vele culturele 
evenementen. Beleef het bezoek aan Assen optimaal en 
ga langs VVV Assen of kijk op de website. Hier vind je de 
leukste tips.

VVV Assen
Marktstraat 8-10
9401 JH Assen

www.ditisassen.nl

www.ditisassen.nl

Met dank aan:
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Kloosterkerk

Brinkstraat 71 
Renacida 
Print op doek rechts
Tim de Leeuw, DRP

Brinkstraat 71
Mis Queridos 
Print op doek links
Fleur Stebis

Groningerstraat 2
Bramigo Wrapped 
Bestickering
Katja Manak 

Ceresplein
Meraki 
Grondsticker
Steffie van Dop, DRP

Koopmansplein 17 
Meerdere titels 
Panelen 
Pirmin Rengers, 
Sander Quekel, 
Floor van Meeuwen,  
Delfo Pinto, 
Laureen Langkamp,
Peter van der Weij,
Roos Vink.

Kop van de Vaart 
Buste Frida 
Beeld
178 Aardige Ontwerpers, 
Gijs van Kooten en 
Blow up Industry

Beilerstraat 5 
Frida 
Muurschildering
Jack Lack

Torenlaan 16
De ontmoeting 
Muurschildering
Roos Vink en Michel Velt
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Hoe werkt de 
Frida in Assen 
city experience?
Deze folder dient als gids en brengt 
je langs 14 bijzondere kunstwerken, 
geïnspireerd door Frida Kahlo. Door 
de QR-codes te scannen worden de 
unieke verhalen van de geëxposeerde 
kunstwerken verteld.  De wandeling is 
tot en met 27 maart 2022 op elk 
gewenst moment te maken.

Eelco	Bügel,	eigenaar	van	Blow-Up	Industry	uit	Groningen:	 
“Het was een eer om de buste van Frida Kahlo te vervaardigen. 
We kunnen met onze machines alles maken van geperst piep-
schuim met een hufter proof coating. Zo hebben we bijvoor-
beeld de letters van I Amsterdam en de set van Nikki Tutorials 
in Madam Tussauds gemaakt. Ik vind het erg bijzonder dat ik nu 
iets voor mijn eigen Assen heb kunnen maken.”

Kjeld	Vosjan,	binnenstadsregisseur	Vaart	in	Assen: 
“Zo’n grote internationale expositie hebben we niet jaarlijks in 
de binnenstad van Assen. En Frida Kahlo is een kunstenaar die, 
naast haar werk, ook enorm gewaardeerd wordt voor hoe zij in 
het leven stond. Veel museumbezoekers zouden voor het eerst 
naar Assen komen. Voor ons een mooie kans om een goede in-
druk achter te laten en onze prachtige binnenstad te laten zien. 
Daarnaast was het voor ondernemers natuurlijk belangrijk om 
de bezoekers die de tentoonstelling bezochten ook verder de 
binnenstad in te trekken. Dat deden we door het centrum aan te 
kleden met banieren langs de invalswegen en feestelijke vlag-
getjes in de straten. Daarnaast hebben de ondernemers een 
etalagepakket met stickers, posters en vlaggetjes gekregen. 
Zo dompelden we zoveel mogelijk straten en etalages onder in 
Frida-stijl.”

City experience

Nominatie voor Kern Marketing & Creativity 
Awards 2022
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economische impact
Uit het onderzoek van Cigarbox onder ruim 4.500 
bezoekers is gebleken, dat de tentoonstelling grote 
economische waarde heeft gehad voor de provincie-
stad. Maar liefst 93% van de bezoekers kwam speciaal 
voor de tentoonstelling naar de hoofdstad van Drenthe. 
Voor 30% van de bezoekers was dit een eerste bezoek 
aan Assen. De totale economische spin-off van Viva la 
Frida! met 139.285 bezoekers in Assen komt daarmee 
op € 6.071.326. 

Viva la Frida! was de meest kostbare tentoonstel-
ling die het Drents Museum ooit gemaakt heeft. De 
bruikleenvergoedingen van de werken uit Mexico, het 
transport, de verzekeringen waren vele malen hoger 
dan bij andere exposities. Naast deze kosten moest de 
inrichting nog betaald worden, het museum ‘corona-
proof’ gemaakt worden en we wilden dat het hele 
museum ‘Frida’ uitstraalde. Ook hadden we ruimere 
openingstijden en dus meer personele inzet. 

Tenslotte een aanzienlijk marketingbudget en natuur-
lijk een opening met het Koninklijk Huis! 
Alles bij elkaar kwamen we op een totaalbudget van 
ca. € 2,4 miljoen. 

Met de bijdragen van de fondsen en een toeslag voor 
de bezoekers én verruimde openingstijden, zouden we 
met 130.000 bezoekers uit de kosten komen. Dat is uit-
eindelijk gelukt, ondanks de sluiting in periode rond de 
kerstvakantie en dankzij de drie weken verlening heb-
ben we uiteindelijk bijna 140.000 bezoekers ontvangen. 
We hebben geen kostenoverschrijdingen gehad en we 
hebben de tentoonstelling met een positief saldo van 
circa € 115.000 af kunnen sluiten. 

economische 
spin off

6.071.326 euro totale economische spin-off 
tentoonstelling voor stad Assen, waarvan:

− 1.163.695 euro aan tickets

− 1.749.332 euro aan eten drinken

− 906.292 euro aan vervoer/ parkeren

− 691.975 euro aan winkelen

− 644.394 euro aan souvenirs

− 222.468 euro aan andere activiteiten   
in de stad

− 516.779 euro aan overnachtingen

− 176.392 euro aan overige uitgaven

Waardering

− 7,3 Assen als stad

− 8,0 City Experience

− 8,0 Frida buste op Kop van de Vaart

Bram	Grit	van	Tex-Mex	restaurant	Bramigo:	 
“We hebben zeker meer aanloop gehad. Ons restaurant   
is compleet versierd in Frida Kahlo-sferen. Met name  
‘s avonds trokken bezoekers naar Bramigo voor het diner, 
maar ook tijdens de lunch was het drukker.’  

Chantal seuren van restaurant de bakker en   
De	Schenker:	‘Je zag de mensen gewoon aankomen.  
Ze kwamen met hordes uit het museum. Op dat moment 
zetten we ons schrap!”

baten en lasten

lasten realisatie begroot verschil

Voorbereidingskosten 99.880 150.000 50.120

Collectie en publicaties 833.975 900.500 66.525

Transport en verzekering 516.050 574.500 58.450

Inrichtingskosten 377.496 375.000 -2.496

Evenementen en educatie 71.832 95.000 23.168

Marketing en Communicatie, incl. opening 284.352 280.000 -4.352

Extra personele inzet 236.415 150.000 -86.415

Onvoorzien 0 75.000 75.000

totale lasten 2.420.000 2.600.000 180.000

baten

Publieksinkomsten 1.991.078 2.015.000 -23.922

Fondsen en Sponsoren 544.033 585.000 -40.967

totaal baten 2.535.111 2.600.000 -64.889

positief resultaat     115.110

Financiën 

De bijdragen vanuit de fondsen zijn onder 
voorbehoud van de definitieve afrekening.
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Dit evaluatieverslag is verschenen ter 

gelegenheid van de tentoonstelling  

Viva la Frida! - Life and art of Frida Kahlo  

7 oktober 2021 tot en met 18 april 2022 in 

het Drents Museum in Assen

Uitgave 

Drents Museum, Assen

samenstelling

Yvet de Boer, Ellen ter Hofstede

Met bijdragen van 

Tanja Annen, Yvet de Boer, Marion 

Boersma, Sanne Bruining, Blue Deen, 

Kees Dinkla, Rosanne Feijen, Ellen ter 

Hofstede, Mayra Hoogesteger, Ruurd de 

Jager, Kirsten Kampinga, Paul Klarenbeek, 

Albert Kool, Renée Legebeke, Karen 

Mertens, Annelies Meuleman, Rannilt 

Pol, Annemiek Rens, Ida Schmidt, Peter 

Schonewille, Rianne Schoonderbeek, 

Harry Tupan, Jan van Zijverden

omslag 

Beeldmerk Viva la Frida! Foto: Nickolas 

Muray (1892-1965), Frida Kahlo in Blue 

Blouse, 1939, photograph, Throckmorton 

Fine Art, New York / Photo by Nickolas 

Muray, © Nickolas Muray Photo Archives

Fotografie 

Sake Elzinga, Diepzeekonijn, Blue Monkey 

Media, BM Fotografie, medewerkers 

Drents Museum

vormgeving 

AlbertsKleve BNO, Assen

druk 

Multicopy, Assen

Met dank aan 

De sponsoren 

De bruikleengevers 

Alle medewerkers van het Drents Museum 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 

deze uitgave mag worden verveelvou-

digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij elek-

tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of enige andere manier, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever. De uitgever heeft ernaar 

gestreefd de rechten van de illustraties 

volgens wettelijke bepalingen te regelen. 

Degenen die desondanks menen zekere 

rechten te kunnen doen gelden, kunnen 

zich alsnog tot de uitgever wenden. 

Conclusie Colofon

Na jarenlange voorbereidingen waren de verwachtin-
gen hoog gespannen voor het presenteren van deze 
grote blockbuster. Het heeft circa 2,4 miljoen euro 
gekost om Frida Kahlo in Assen te krijgen en te laten 
zien, waar een reguliere tentoonstelling vijf tot zeven 
ton kost. Onze ambitie was dan ook om het succes 
van de archeologietentoonstelling Het Terracotta Leger 
van Xi’an uit 2008 te evenaren en minstens 300.000 
bezoekers te halen. Helaas liep dat anders, maar we 
zijn ervan overtuigd dat het zonder corona zeker was 
gelukt. 
We hebben onze ambitie niet bijgesteld, wel onze be-
zoekersaantallen en de bijbehorende begroting. 

De reacties van onze bezoekers waren over het alge-
meen zeer lovend, maar we hebben ook geleerd van 
een aantal kritiekpunten. Bijvoorbeeld op de looproute 
in het ontwerp van de tentoonstelling, mede veroor-
zaakt door de algemeen heersende onzekerheid van 
onze bezoekers door de grilligheid van de pandemie. 
Maar dankzij de tomeloze inzet, geduld en flexibiliteit 
van onze medewerkers, de inzet van de ondernemers 
in Assen en Drenthe én het vertrouwen dat bezoekers 
en stakeholders in ons hadden, kunnen we terugkijken 
op een fantastische tentoonstelling die ons nog lang 
bij zal blijven.
 



60


