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WERELDPRIMEUR  
voor openbare uitgaansgelegenheden

ART SCREEN



Maak kennis met Boomerang Art Screen: een groots en state of 
the art nieuw initiatief van Boomerang Nederland. Ontwikkeld 
vanuit het besef dat de financiële druk in de culturele sector zich 
uitstekend leent voor nieuwe manieren om je te verhouden tot 
doelgroepen en consumenten. Waarbij moderne technologie een 
woordje meespreekt.

Expositiekanaal 
Boomerang Art Screen (B.A.S.) is het grootste openbare exposi-
tiekanaal voor kunst en cultuur in Nederland en van de wereld: 
een scherm toont kunst, reflecteert beeldend op maatschappeli-
jke ontwikkelingen en gebeurtenissen en zet aan tot activiteit (het 
kopen van kunst of theatertickets). Hiervoor installeert Boomerang 
op 500 locaties in Nederland led-schermen in openbare gelegen-
heden: grand cafés, grote restaurants, theatercafés.

Culturele informatie
In de trendy horeca is behoefte aan nieuwe initiatieven. Schermen 
maken onderdeel uit van het moderne leven, zijn feitelijk de 
nieuwe affichedragers. Daarnaast maken schermen het mogelijk 
om actueel in te spelen op wat er gebeurt: Boomerang Create 
levert iedere dag commentaar op de wereld. En culturele informa-
tie over de eigen stad. De schermen dragen bij aan het verblijf in 
een locatie: tof om naar te kijken, leuk om over te praten.

Webbased
De Boomerang Art Screens worden webbased aangestuurd via 
de (meestal) aanwezige router op de horeca-locatie Een door 
Boomerang ontwikkelde Boomerang Art Screen-app is voorzien 
van een location based module. De app herkent de plaats waar 
de gebruiker is: daardoor kunnen we meteen bij het inloggen 
relevante informatie naar de consument sturen over de locatie.

1. BOOMERANG ART SCREEN: WAT IS HET?
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by Banksy

1. DIT IS BOOMERANG ART SCREEN
Grootste expositiekanaal voor kunst, cultuur en creativiteit 

Digitale schermen, zonder geluid

Wereldprimeur voor openbare uitgaansgelegenheden  

Draagt bij aan kwaliteit en beleving van de locatie

Boeiend voor gasten, niet verstorend

Netwerk van 500 zorgvuldig geselecteerde locaties

ART SCREEN



Een scherm, hoe tof om te zien ook, is maar een scherm. Belan-
grijker is: wat staat er op? Juist ja: het moet de mensen vermaken. 
Het moet leuk en inspirerend zijn om er naar te kijken. Aantrek-
kelijk zijn. Niet vervelen, maar zich ook niet opdringen. Als je toch 
even staat te wachten, dan moet het wel leuk zijn.

Verbeelding 
Daar hebben we ervaring mee: Boomerang heeft als geen ander 
laten zien dat het goed, spannend, inspirerend en actueel beeld 
produceert. Vanuit Boomerang Create krijgen we zelfs veel meer 
beeld opgestuurd dan we ooit op kaart kunnen tonen: daarvoor is 
een kaart te duur. Maar er is beeld in overvloed. Beeld dat altijd tot 
de verbeelding heeft gesproken zonder zich op te dringen. Beeld 
dat zich beschikbaar stelt en het verder aan de verbeelding van de 
kijker overlaat… 

Ervaren kunstenaars
Ook zichtbaar op het scherm is het werk van de kunstenaar van de 
week: Newmasterartist.com selecteert iedere week werk van een 
nieuwe aankomende kunstenaar. Ook laten we werk van ervaren 
kunstenaars zien, zoals van Erwin Olaf of een andere topfotograaf. 
Daarnaast zijn er natuurlijk de plaatsgebonden cultuuruitingen: 
theaters, films, galeries.

Openingstijden
Bovendien kan er ook eigen content op het scherm verschijnen. 
Ieder scherm krijgt twee posities: geef de openingstijden van de 
locatie, het weekmenu of een aankondiging van een evenement 
door aan Boomerang en wij zorgen ervoor dat het erop komt.

Informatie van de locatie
Een laatste voordeel voor de locatie: interactiviteit. Via wifi wordt 
het scherm aangestuurd en actief gemaakt. Als je inlogt op de 
B.A.S.-app krijg je meteen informatie van de locatie te zien. 
Bijvoorbeeld een aanbieding om lekker gratis drankje te genieten. 
Klantenbinding in optima forma.

Draagt bij aan de sfeer
Samengevat: Boomerang Art Screen is tof om naar te kijken, 
draagt bij aan de sfeer en versterkt de relatie met de klanten. 
Word onderdeel van een trendy nieuw netwerk van beeldende 
cultuur.

2. WAT HEEFT DE LOCATIE ER AAN? 
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by Charliebiggle

ART SCREEN

2. WAT HEB JE ERAAN?
Schermen met mooie beelden en culturele aankondigingen

Vermaak voor gasten: conversation piece

Jouw info op het scherm: openingstijden of aankondiging feest

Internet hot spot, interactiviteit  

Gebaseerd op eigengereidheid en imago van Boomerang 2.0

Onderdeel van een exclusief, innovatief cultuurnetwerk

Goede meerwaarde voor locatie



Om te beginnen: geen bewegend beeld, dat wil zeggen com-
mercials o.i.d. Nee, ons beeld gaat uit van digitale posters. Geen 
gedowngrade televisie. Dat is gedoemd te mislukken, omdat het 
geen rekening houdt met de vluchtigheid van de aandacht van 
mensen. Mensen zijn in een grand café voor elkaar en hebben 
geen aandacht voor een teveel aan bewegend beeld. Daarom moet 
je content met één oogopslag zien en snappen: het moet beeldend 
zijn; design, kunst, affichage.

Newmasterartist.com 
Wij werken samen met Newmasterartist.com: een openbaar toe-
gankelijk online platform van aankomende kunstenaars. Iedereen 
kan werk uploaden en onder elkaar wordt het gewaardeerd, van 
punten voorzien. Dat levert iedere week een hoogste ranking op 
uit deze cloud community. Het beste werk van de week komt op 
deze manier bovendrijven en wordt op B.A.S. getoond. Een unieke 
manier om kunst(enaars) te tonen.

Verschillende steden 
De content van de schermen is ook plaatsgebonden. Rotterdam 
of Groningen? Het moet zichtbaar zijn dat het om verschillen-
de steden gaat. Dat bereiken we door de plaatsgebondenheid van 
de culturele voorstellingen. De Oosterpoort zal niet te zien zijn in 
Amsterdam en Paradiso niet in Groningen. De schermen worden 
individueel aangestuurd. Het zijn daarmee ook moderne affiche-
dragers. Het plakband voorbij.

Goed zichtbare plaats 
Voorwaarde bij dit alles: een goed zichtbare plaats in de locatie. 
Wij leveren up-to-date content, de locatie een goed zichtbare 
plaats. Wc’s en gangen komen niet in aanmerking. Daarvoor is 
B.A.S. veel te leuk.

3. UNIEKE LOCATIE-CONTENT
De stad dichtbij
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by Monouno
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3. UNIEKE CONTENT
Bekende fotografen, kunstenaars en designers exposeren heel veel beeld

Vermakelijke actuele content van hoog niveau

Past in een mooie zaak: niet bewegend, geen commercials o.i.d.

Iedere week verkooptentoonstelling van jonge kunstenaar 

Samenwerking Newmasterartist.com, een online kunstenaarsplatform

Theater-, filmposters, theateraanbiedingen, sponsorvermeldingen 



De Boomerang Art Screens zijn zoals gezegd digitaal. Op de schermen komt een 
zogeheten loop te draaien van (maximaal) 120 seconden. Met een frequentie van 
6 seconden komen er steeds andere beelden op het scherm. In totaal zijn dat 
dus maximaal 20 beelden. Dit betekent dat ieder beeld/poster/ uiting/kunstwerk/ 
theatervoorstelling in totaal 15.000 (30 keer op 500 locaties) keer per uur wordt 
getoond. Per dag – zeg maar – 150.000 keer. Per week  ruim 1.000.000 keer. 

Indeling
Van de 20 verschillende beelden wordt een indeling gemaakt:

-  2 theatervoorstellingen, 2 films
-  3 werken van “de kunstenaar van de week” die te koop zijn
-  2 exposities in de stad/ 2 maal werk van galeries
-  2 sponsors/adverteerders
-  2 uitingen van de locatie
-  5 beeld uitingen van Boomerang Create met commentaar op de actualiteit

Newmasterartist.com
Wat het werk van kunstenaars betreft hebben we contact gezocht met Tim 
Noortman. Hij heeft de site Newmasterartist.com opgezet en is volledig ingericht 
om de kunstenaars te selecteren en faciliteren die bij ons op B.A.S. zullen worden 
getoond.

Powered by De Locatie
Tevens wordt er op de schermen tijd ingeruimd voor de locatie zelf; powered by De 
Locatie. Ook kunnen we tailormade aankondigingen van de locatie op de schermen 
zetten. Dit verhoogt de bereidheid om de schermen toe te staan aanzienlijk.

Boomerang Create
De actualiteit van het beeldende commentaar van de online community van 
Boomerang Create wordt gegarandeerd doordat we iemand altijd stand-by hebben 
om de content via een management beheersysteem eenvoudig online te zetten. 
Er zal geen directe toegang van de locatie/derden tot de schermen zijn; dit om te 
voorkomen dat de kwaliteit te beperkt en onbeheerst wordt.

Redactiebeleid
De loop wordt uiteraard geredigeerd: de 20 beelden dienen te worden geselect-
eerd. Hiervoor wordt een redactiebeleid geformuleerd onder verantwoordelijkheid 
van de hoofdredacteur van Boomerang Nederland.

Plaatselijke Uitburo
Voor de theatervoorstellingen zal per stad een selectie worden gemaakt in samen-
werking met het plaatselijke Uitburo.

4. OP HET SCHERM
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4. WAT CONCREET OP HET SCHERM? 
Roulatie van maximaal 2 minuten 

Poster of object 6 seconden in beeld, maximaal 20 beelden

1 kunstenaar van de week

3 theatervoorstellingen, 3 films

2 exposities in de stad 

3 maal werk van een kunstenaar

2 aankondigingen van de locatie 

5 creatieve beelden van Boomerang Create
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De led-schermen zijn state of the art en niet meer dan 3 cm dik. 
Ze zijn voorzien van een eenvoudig te monteren ophangsysteem. 
Vanwege de gangbare praktijk in de affichage zullen zij staand (tv- 
is liggend) worden gemonteerd.

Internetaansluiting
De schermen worden aangesloten op het web op de locatie 
zelf. In vrijwel alle gevallen kan dat door middel van de meestal 
aanwezige router. De computer van het scherm wordt een paar 
keer per dag ge-uploaded en maakt verder geen gebruik van de 
internet aansluiting. Eventueel wordt de kabel doorgetrokken naar 
het scherm. Maar zoveel mogelijk zullen we kiezen voor wifi om te 
veel gekabel te voorkomen. In voorkomende gevallen installeren 
wij een router.

Zonder kosten
In de schermen zit een computer/ receiver. Deze maakt draadloos 
communiceren op locatie mogelijk, zonder kosten. 

App
Tevens wordt er een app gebouwd die via Androïd en op  
Blackberry en iPhone te downloaden zal zijn. Deze app is tevens 
location based. Een door Boomerang ontwikkeld systeem herkent 
via gps de locatie waar de inlogger zich bevindt. Hier kunnen tal 
van toepassingen aan gekoppeld worden.

5. TECHNISCHE SNUFJES

B o o m e ra n g  M e d i a  B . V.  |  W i l g e n w e g  1 4 A  |  1 0 3 1  H V  A m ste rd a m  |  0 2 0 - 5 6  1 1  2 3 3

ART SCREEN



5. INTERACTIE
Boomerang installeert wifi hot spot op basis van 

bestaande internetverbinding

Applicatie voor smart phone om te reageren, meer werk van een 

kunstenaar te zien, kaartjes te reserveren, kunst te kopen, etc.
ART SCREEN



Een doelgroep is altijd een combinatie van tijd en plaats: bepaalde 
mensen komen samen op bepaalde momenten op bepaalde 
plaatsen. Door het labelen en aan elkaar koppelen van locaties 
ontstaat er de mogelijkheid tot het bereiken van een homogene 
doelgroep. Deze tamelijk abstracte notie staat voor niets 
anders dan dat je in een plattelandsdiscotheek nu eenmaal een 
andere doelgroep aantreft dan in de net geopende IJsbreeker in 
Amsterdam.

Jarenlange ervaring
Het is dan wel geen rocket science, maar door haar jarenlange 
ervaring weet Boomerang Nederland precies op welke locaties de 
screens gehangen moeten worden, waar het publiek komt dat zich 
interesseert voor kunst en cultuur. 

Open mind
De doelgroep laat zich het best omschrijven als trendy, outgoing 
en koopkrachtig, gekoppeld aan een actieve interesse voor de 
wereld van de kunst en cultuur. Mensen die met een open mind in 
de wereld staan en de kunst en cultuur een warm hart toedragen.

Groot expositiewerk
Op onze locaties is het uiteraard een komen en gaan van mensen; 
in totaal schatten wij op basis van onze ervaring in dat er wekelijks 
een klein miljoen mensen het totaal van 500 locaties bezoeken. 
Met zo’n bereik kan B.A.S. zich iedere week meten met pakweg het 
jaarlijkse bezoek aan onze grootste musea. Met recht het grootste 
expositienetwerk van Nederland.

Twaalf hoofdsteden
Het gaat dus per definitie om een beperkt aantal locaties: stylish 
en trendy, met name in de twaalf hoofdsteden van de Nederlandse 
provincies.

6. WELKE LOCATIES?
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6. WELKE LOCATIES? 
Stylish en trendsettend, top off the bill

Minimaal 2000 bezoekers per week

In de twaalf grootste steden van Nederland

Openminded sfeer en connectie met kunst en cultuur

Bereid een goed zichtbare plek ter beschikking te stellen



Mensen leven met schermen: ze zijn onderdeel geworden van hun 
natuurlijke habitat. Je staat ermee op en gaat er mee naar bed. Je 
iPad ligt altijd binnen handbereik, je smartphone zit in je broekzak 
en je laptop staat op tafel. 

Kwaliteit
Schermen zijn daarmee geen vervreemdende penetrante dingen 
meer. Ze zijn onderdeel van onze manier van communiceren, van 
het beleven van de wereld. Ze dragen bij aan de kwaliteit van (be)
leven. Maar wel (altijd) op voorwaarde dat er goede en relevante 
content op getoond wordt. Dan en dan alleen. Een scherm zonder 
goede content is nog steeds niets.

Mogelijkheid tot interactie
Omdat schermen iets toevoegen en bijdragen aan bestaande 
communicatiemogelijkheden (van buitenaf en van binnenuit) zie 
je zo ook overal in de (buitenlandse) horeca hangen. Schermen 
bieden mogelijkheid tot interactie en maken daarmee nog meer 
onderdeel uit van een manier van leven die gemeengoed is 
geworden. 

7. DE WERELD VAN DE SCHERMEN
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by DTM_inc
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7. DE WERELD VAN DE SCHERMEN
Schermen zijn de moderne affiches

Mensen leven met schermen: IPad, mobiel, laptop

Schermen zijn trend op openbare locaties

Exposure voor deelnemende locatie



Het enige wat we vragen is een goede plek. Een plek waar je 
gezien kán worden, niet móet worden. Want u biedt de plek, wij de 
aantrekkelijkheid. Maar zonder er al te veel woorden aan vuil te 
maken zal het u duidelijk zijn dat ons initiatief alleen een kans van 
slagen  heeft als de zichtbaarheid voldoende is. Zichtbaarheid is 
een absolute voorwaarde.

In overleg
Het kan zijn dat een locatie met één scherm niet goed uitgerust 
kan worden. Per locatie zal dan ook steeds gekeken worden naar 
een optimale inrichting. Zijn twee kleinere beter, dan kiezen we 
daarvoor. En uiteraard in overleg.

Internetvoorziening
Wij doen de rest wel: wij installeren het scherm (voorzichtig) en 
gebruiken voor de ophanging een beveiligde beugel. We kijken 
wat voor internetvoorziening u heeft. De meeste moderne locaties 
hebben inmiddels wifi. Daar kunnen wij dan gebruik van maken. 
Op de minder intensieve uren wordt de content naar ons scherm 
geüpload.

Content centraal
Wij beheren de content centraal. Dat voorkomt storingen, maar 
ook dat er geen mensen met de inhoud op de schermen aan de 
haal gaan. Iedere dag kunnen wij aanpassingen op de schermen 
zetten: nieuw beeld, nieuwe kunstenaars. Bovendien kunnen wij 
iedere week de inhoud voor een locatie zelf verversen.

Goed huisvaderschap
Wel willen wij er goed huisvaderschap voor terug. Commitment 
van een locatie dat er voor ons scherm gezorgd wordt. Dat we 
bij storingen even gebeld/gemaild worden. Dat er een keer een 
doekje over het scherm wordt gehaald. En dat als mensen er mee 
aan het klooien zijn, er wordt opgetreden. Goed huisvaderschap is 
niet veel meer dan dat je het beschouwt als van jezelf.

8. INSTALLATIE EN AANSTURING
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Arnhem Mode Biënnale

ART SCREEN

8. INSTALLATIE EN AANSTURING SCHERMEN
Goed zichtbare plek, geen wc of ingang

40 inch, staand scherm 

Installatie door professioneel personeel

Boomerang installeert wifi (desgewenst)

Gratis internet voor klanten

Redactie en content management centraal aangestuurd



Het rusteloos zoeken naar nieuwe mogelijkheden om creativiteit, 
kunst en cultuur te stimuleren, is een belangrijke drijfveer achter 
B.A.S. Het doel is een groot publiek in contact te brengen met wat er 
zoal op het gebied van de kunst en cultuur wordt geproduceerd. We 
willen artistieke prikkels afvuren, laten zien wat er zoal beweegt in de 
culturele sector, een platform creëren. 

Publiek
Het drempelverlagende uitgangspunt van B.A.S. is evident. Veel kun-
stenaars staan geïsoleerd in de markt of kennen hun doelgroep 
niet. Ook de galeries zijn wat marketing betreft vaak behoudend en 
richten zich altijd op hetzelfde circuit van (bestaande) kunstkopers. 
B.A.S. opent de deuren letterlijk naar een nieuwe, grote doelgroep 
van mensen: er wordt een publiek bereikt dat in veel gevallen nog niet 
eerder een galerie is binnengewandeld.

Nieuwe technologie
Maar ook creërt B.A.S. een betaalbare manier om culturele voor-
stellingen te promoten onder een groot en relevant publiek. Nu de 
budgetten onder druk komen te staan en er ernstig bezuinigd dient te 
worden, zijn moderne en interactieve exposure-kanalen noodzakelijk 
om de sector voor het voetlicht te brengen. Nieuwe webbased technol-
ogie maakt het mogelijk om dit initiatief nu te nemen. Zeker in combi-
natie met de enorm toegenomen dichtheid van smartphones. Mobile is 
a way of life: kijken, onderzoeken en reageren.

Posterplaatsen
Om ten aanzien van bovenstaande ervaring op te doen heeft 
Boomerang een honderdtal posterscreens als pilot opgehangen 
in grand cafés. Het blijkt te werken; er is veel aandacht voor en 
de kwaliteit van het beeld is hoog. We noemen het bewust poster-
screens: onze digitale schermen zijn juist geen tv-schermen maar 
eerder moderne posterplaatsen. Juist door de beweging trekt het de 
aandacht en door de moderne technologie is het actueel.

Kunst & Cultuur
Tevens sluit B.A.S. aan bij de noodzaak om kunst en cultuur op nieuwe 
wijze onder de mensen te brengen. Er staat een sterke druk op de 
bestaande kanalen en instellingen. Er moet meer en anders – en met 
minder geld – worden gedaan en daar past B.A.S. uitstekend bij. De 
steeds lagere prijzen van de led-schermen helpen daarbij (een paar 
jaar geleden zou B.A.S. nog onbetaalbaar zijn gebleken). 

9. CONTACT MET KUNST & CULTUUR
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Sander Kleinenberg, by Flore Zoe

9. VOORWAARDEN
Goed zichtbare plek, geen wc of ingang

40 inch, staand scherm 

Installatie door professioneel personeel

Boomerang installeert wifi (desgewenst)

Gratis internet voor klanten

Redactie en content management centraal aangestuurd
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