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Tentoonstellingen, debatten en excursies, op ontdekkingstocht door de 
stad en overnachten bij een architect 
Rotterdam staat deze zomer weer in het teken van de Internationale Architectuur 
Biennale Rotterdam 
 
Tentoonstellingen, excursies, ontdekkingstochten en overnachtingen bij een architect. 
Van eind mei tot en met augustus ademt Rotterdam architectuur, met het programma van 
de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) en aansluitende activiteiten in 
de stad. IABR–2014– duurt van 29 mei tot en met 24 augustus.  
 

Rens Wijnakker - .FABRICations 
 
Tentoonstellingen in de Kunsthal en Het Natuurhistorisch 
Behalve in de Kunsthal presenteert de IABR zich ook in het naastgelegen Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam. In de expositie ‘Pure Veerkracht’ laat dit museum zien hoe onverwacht 
moeiteloos de natuur zich aanpast aan de verstedelijking. Deze interactieve tentoonstelling vormt  
een mooie aanvulling op de hoofdtentoonstelling die in de Kunsthal te zien is. Bezoekers van de 
IABR kunnen met hun entreeticket van de Kunsthal beide musea bezoeken. Een regulier 
entreeticket kost € 11. Museumkaarthouders, Rotterdampashouders en andere kaarthouders met 
recht op gratis entree betalen voor de IABR uitsluitend een toeslag van € 5,00. 



Symposia, debatten, events en excursies  
Samen met haar partners organiseert de IABR een uitgebreid aanvullend programma.   
Voor verdieping in het thema zijn er diverse lezingen, debatten en symposia. De meeste zijn 
openbaar toegankelijk. Met onder meer ondergrondse routes, rondleidingen en excursies naar de 
Maasvlakte ervaren bezoekers hoe URBAN BY NATURE in de praktijk tot uiting komt.  
Op de website van de IABR staat vanaf medio april een volledig overzicht van alle activiteiten.  
 

Eerste editie van Wake Up in Architecture 
Voor het eerst presenteert het succesvolle 
overnachtingsconcept Wake Up in It een 
architectuureditie. Tijdens de IABR kunnen 
bezoekers in het weekend logeren bij een 
architect. Deelnemende architecten zijn o.a. 
Winy Maas, Francine Houben en Michiel Riedijk. 
Extra avontuurlijk: de naam van de architect en 
zijn adres worden pas onthuld nadat de gast zich 
heeft aangemeld. Een overnachting kost € 60 
voor 1 persoon en € 100 voor 2 personen, 
inclusief ontbijt, BTW en toeristenbelasting. 

 
ZigZagCity 
Tijdens het openingsweekend van de IABR start ook ZigZagCity. Van 29 mei tot en met 9 juni 
trekt dit architectuurfestival een verrassend spoor dwars door Rotterdam, dat je uitnodigt om met 
andere ogen naar de stad te kijken. Bezoekers wandelen door het Laurenskwartier, van het 
Pompenburgpark en de Luchtsingel naar de wereldberoemde Kubuswoningen en het Blaakse Bos.  
 
Over IABR–2014–URBAN BY NATURE– 
Tegenwoordig staan er meer bomen in parken en kwekerijen dan in het oerwoud. Nu meer dan 
50% van alle mensen in de stad woont, zijn steden eigenlijk onze natuurlijke omgeving 
geworden. Dat inzicht leidt tot een andere kijk op de relatie tussen stad en natuur en tot de 
vaststelling dat wie onze milieuproblemen wil oplossen, zal moeten beginnen in de stad. 
Landschapsarchitect Dirk Sijmons is curator van deze IABR-editie. 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over de IABR kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & 
Communicatie van de IABR via pers@iabr.nl of telefonisch met Marlies den Hartogh via 010 
4333 500 of 06 24 19 80 89.  
 
Informatie over Wake up in It: Wibbine Kien, info@wakeupinit.com / 06 22796704. 
 
Informatie over ’Pure Veerkracht’ in Het Natuurhistorisch: Kees Moeliker, 
moeliker@hetnatuurhistorisch.nl / 06 53778445. 
 
Informatie over ZigZagCity: Maria Dzodan, m.dzodan@airfoundation.nl / 06-23633842. 
 


