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BAK, basis voor actuele kunst

PRESTATIEOVERZICHT 2015 2015 2014

PRESENTATIE-INSTITUUT realisatie begroot realisatie

overzicht kengetallen 2015

Tentoonstellingen 4 3 3

Presentatieprojecten internationaal 3 2 3

Lezingen, gesprekken, filmvoorstellingen nationaal 18 25 22

Lezingen, gesprekken, filmvoorstellingen internationaal 39 11

Workshops, educatieve activiteiten nationaal 64 20 36

Workshops, educatieve activiteiten internationaal 2 1

Studiebezoek groepen met begeleiding 21 15 15

Overige presentaties 2 2 2

Publicaties 2 1 2

PRESTATIEOVERZICHT 2015 2015 2014

PRESENTATIE-INSTITUUT realisatie begroot realisatie

overzicht bezoekersaantallen 2015

BAK, totaal fysiek bereik 20.193 16.000 18.160

Bezoekers 

 - BAK locatie 2.724 4.000 2.386

 - tentoonstelling Centraal Museum, NWA* 12.500 8.000

 - overige activiteiten** 4.969 4.000 15.774

BAK, digitaal/publicatie bereik 67.677 26.400 45.137

Bezoekers websites

 - aantal bezoeken 73.181 70.000 52.644

 - aantal unieke bezoekers 57.319 25.000 36.903

Facebook 8.844 6.788

Distributie publicaties 1.514 1.400 1.446

*In de periode van de tentoonstelling New World Academy (10 april - 21 juni 2015) hebben 25.507

mensen het Centraal Museum bezocht. Er is niet geregistreerd hoeveel bezoekers speciaal voor deze

tentoonstelling het museum hebben bezocht. Het Centraal Museum hanteert een verdeelsleutel voor 

de bezoekersaantallen waarbij er vanuit wordt gegaan dat de helft van het bezoek komt voor de 

tentoonstellingen in het museum (de andere helft bezoekt het Dick Bruna Huis). Op deze verdeel-

sleutel is de schatting gebaseerd.

**De aantallen voor de overige activiteiten zijn tot stand gekomen door ticketverkoop, regis-

tratielijsten en hoofdelijke tellingen door medewerkers van BAK en organisatoren van coproducties.
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PRESTATIEOVERZICHT  2015  2015  2014 

BAK, basis voor 
actuele kunst 

 realisatie  begroot  realisatie 

 aantal bezoekers aantal bezoekers aantal bezoekers 

Totaal aantal 
tentoonstellingen 

13 20.193 5 14.000 7 18.160 
 

  - waarvan in het 
binnenland 

9 18.589 3  4 4.608 
 

  - waarvan in het 
buitenland 

4 1.604 2 
 

 3 13.552 
 

       

Co-producties 6 14.574   3 13.552 

       

Totaal aantal 
bezoekers 

 20.193  14.000  18.160 
 

       

Waarvan betaalde 
bezoeken 

 14.975 
 

   13.647 
 

       

waarvan niet 
betaalde bezoeken 

 5.218  14.000  4.513 

       

waarvan scholieren 
(enkel PO en VO) 

 455  15  - 

       

       

 

 
 
 

Utrecht, 11-02-2016 prestatieoverzicht 
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Tentoonstelling in instelling 3 3 3

Tentoonstelling op andere locatie in NL 1

Tentoonstelling op andere locatie in buitenland 2 3 3

Aantal coproducties 2 3 6

������������������������������� 5 6 7 0

�������� ��!�������

Schoolgebonden activiteiten 49 54 87

Openbare activiteiten 51 33 59

���������������"��#������� 100 87 146 0

$����%

Bezoeken tentoonstellingen 11.640 15.620 13.814

Bezoeken openbare activiteiten 376 1.946 4.956

Bezoeken primair onderwijs 0 0

bezoeken voortgezet onderwijs 0 0 455

Bezoeken MBO 

Bezoeken HO 485 594 968

���������&��'�� 12.501 18.160 20.193 0

������������������������������

totaal bezoeken in instelling 2.491 4.608 2.724

totaal bezoeken op andere locatie in Nederland 10.010 13.552 15.074

totaal bezoeken op andere locatie  in buitenland 2.395
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