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Virtual Worlds Mash Up – project 

Algemeen: 

Stichting Art & Technology is een afsplitsing van PLANETART, opgericht in 1995. 

Bekend van projecten GOGBOT, Twente Biënnale en TEC ART. 

 

Stichting Art and Technology: 

RSIN 854877642 

KvK 62588728 

Nijmegen - Nederland 

Doelstelling: Het onderzoeken en presenteren van hedendaagse beeldende kunst. 

Hoofdlijnen beleidsplan:  

Het werk dat de instelling doet: onderzoek en presentatie in de vorm van expo's, ondersteuning van 

kunstenaars, promotie en begeleiding van beeldende kunstvormen met een experimenteel en 

onderzoekend karakter, met focus op innovatie en technologie. Daarnaast diverse samenwerkingen 

met andere culturele organisaties en opleidingen op gebied van kunst, festivals en technologie. 

De manier waarop de instelling geld werft: Via giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, 

erfstellingen/legaten, divers. 

Het beheer van het vermogen wordt beheerd door het Bestuur en Raad van Toezicht. 

De besteding van het vermogen wordt alleen besteed binnen de doelstellingen van de stichting en 

wordt door de Raad van Toezicht getoetst, volgens het principe van onafhankelijke besluitvorming. 

De stichting heeft NIET als doel het maken van winst, en is vrijgesteld van de btw. 

Bestuurder: V.E. van Alphen voorzitter.  
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Raad van Toezicht: G.J.W.M. Altena voorzitter A.B.A.G. Rasing secretaris 

Beloningsbeleid: Er is niemand in loondienst. De stichting werkt met voornamelijk vrijwilligers, en 

incidenteel/bij projecten indien noodzakelijk een ingehuurd externe professional. De bestuurders en 

leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, ze hebben 

wel recht op een onkostenvergoeding die redelijkerwijs past bij hun functie. 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Stichting is onlangs opgericht, nog geen activiteiten. 

De stichting is opgericht vanuit ViolaVirus, PLANETART, Twente Biennale, TEC ART en GOGBOT 

festival. 

 

 

http://www.planetart.nl   

http://www.gogbot.nl   

http://www.tecart.nl   

http://www.twentebiennale.nl   

 

Centrale functie en rol ART & TECHNOLOGY 

+ samenwerkende instellingen liften mee op het netwerk van ART & TECHNOLOGY 

 

ART & TECHNOLOGY, organisatie voor de Multi media kunst kent diverse belangrijke presentaties en 
producties 

1. De stichting is ontstaan als een afsplitsing vanuit PLANETART. PLANETART won in 2011 de 
Landelijke Innovatieprijs. Stichting Art and Technology wil zich naast het blijven presenteren 
van internationale en opkomende kunst, meer richten op innovativiteit. De thema’s en 
invalshoeken bij PLANETART waardoor het Mondriaanfonds de laatste jaren ondersteuning 
bood, waren grotendeels bedacht en ontwikkeld door de drijvende krachten van stichting Art 
and Technology. Atompunk, Augmented Reality, Space Station, Second Life, Steampunk, 
Internet Meme’s, Internet Privacy, en hoe kunstenaars anno nu hierop reflecteren, wordt 
gezien als grote invloed factor. 

2. De komende jaren wil Stichting Art & Technology niet alleen kunst presentaties en exposities 
binnen Nederland verzorgen, maar ook onderzoeken of het mogelijk is Nederlandse 
(media)kunst in toenemende mate internationaal te presenteren. Zij gebruikt hierbij het 
netwerk van PLANETART, dat de afgelopen jaren presentaties van Nederlandse kunstenaars 
kende in India, Rusland, Japan, USA, Singapore, Duitsland, Italië, etc. Deze werden 
ondersteund door de Nederlandse kunstfondsen en Nederlandse overheid. Doelstelling is in 
de toekomst meer de focussen op Crowdfunding, sponsoring door (internationale technology 
en marketing bedrijven), hier moet meer onderzoek naar gedaan worden, veel potentie. In 
deze exposities en presentaties van Nederlandse, innovatieve kunst, zal samengewerkt 
worden met Nederlandse kunstenaars en kunstconcepten en o.a. studenten van de 
Universiteit Twente (Creative Technology) en diverse Nederlandse kunstacademies. 

3. Ook voor Nederland zelf kent stichting ART & TECHNOLOGY een innovatieve rol door het 
ontdekken en het inbrengen van jong en vernieuwend talent vanuit de hele wereld naar 
Nederland toe. ART & TECHNOLOGY vervult hier duidelijk een pioniersrol, waarbij later door 
gevestigde instituten gebruik wordt gemaakt van deze expertise en vooronderzoek en op 

http://www.planetart.nl/
http://www.gogbot.nl/
http://www.tecart.nl/
http://www.twentebiennale.nl/
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deze manier leidt tot een innovatie omgeving op het gebied van actuele hedendaagse 
beeldende en mediakunst.   

4. Voor City Marketing kent ART & TECHNOLOGY ook een belangrijke rol, waar zij eerder bij 
PLANETART precies wist waar een belangrijke innovatieve uitstraling te geven aan een stad 
(TEC ART voor Rotterdam, ondersteund door Rotterdam Festivals en GOGBOT voor 
Enschede: bereik op Radio1, MTV, TMF, NOS, VPRO, nationale dagbladen, internationale 
dagbladen), zo zal ART & TECHNOLOGY deze expertise gebruiken om in te spelen op de 
behoeftes van diverse Nederlandse steden.  

 
 
 

 
(Voorbeeld: citymarketing reclame gemaakt nav de expositie in de stad (GOGBOT), het dient 
als promotie van de stad) 
 

 

Activiteitenkalander 2017: 

- Nasty Women - blogpost NewCastle & Brexit Ine Poppe 

http://brexitisbrexit.blogspot.com/2017/  

- Curator: Biohacking we need an upgrade 

- Curator: Hyper-Reality 

- Curator: Draagbare technologie voor kids 

- Curator: Homage to Nervous Systems - expo van Abbehuis 

- Presentatie: Change festival Polen 

- Diverse exposities en festivals 

- Gastpresentaties Creative Technology Nederlandse universiteit en kunstacademies  

- Gastpresentaties Nederlandse kunstacademies, tussentijdse beoordeling minor Hacking 

Willem de Kooning Academie. 

- Samenwerking creatieve industrie internationaal, bv VPRO/Submarine Channel, STRP festival, 

OneMinutes, met vertoningen videokunst in grote musea over de wereld. 

http://brexitisbrexit.blogspot.com/2017/
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- Onderzoekspresentatie: Creative Coding Amsterdam 10100, Jan 2017  

- Presentation Internet of Women Things – Manifestations @ Drinks and Demos – High Tech 

Campus Eindhoven, Feb 2017  

- Support performance and VR group Virtual Intimacy, AI support. 

- Curator exhibition Homage to Nervous Systems @ Tetem artspace, Jan, Feb, March 2017  

- Curator exhibition Internet of Women Things @ Tetem artspace, March, April, May 2017  

- Jury-member at hackathon on E-Health, March 2017  

- Presentation (Royal Holloway, UK) About not making same mistakes in #AR & #VR we already 

made in the 90s. To lots of ppl VR is new, let's use our experience, April, 2017 

- Presentation Nervous Systems and Internet of Women Things at Qua Art – Qua Science, 

April, 2017 

- Lecture Internet of Women Things – Female Power and Potential @ Enschede (Panel 

discussion with Thales), May 2017  

- Lecture on What we can learn from the mistakes we made with VR in the 90s at Digital 

Reality at Effenaar @ Eindhoven, May 2017  

- Performance Virtual Intimacy @ Live Performers Meeting LPM, Radion Amsterdam, May 

2017  

- Lecture Virtual Intimacy & Internet of Women Things – Expert Programma – Maker Festival 

Twente @ Enschede, May 2017  

- VR movie 48 hours project Amsterdam: the Neoptera Transistion Chip, June 2017  

- Presentation Hackon @ADM Amsterdam, July 2017 

- Lecture DesignLab Twente: Intimate Technology, Oct 2017 

- Dutch Design Week: Curator, Organiser EXPO: Manifestations – Will the Future Design Us?, 

Oct 2017 

- Helping Journalists and NGO's with project Parltrack & project Pitchfork , Crypto processors 

for Everyone \o/. Donation by NLnet & SIDN funds 

- Two lectures at SHA hackercamp 2017: Art, Activism and Cool Robots, and Hormones & 

Hysteria 

 

Kortom, Nederland wordt (inter)nationaal door stichting ART &TECHNOLOGY op een 

toonaangevende wijze op de kaart gezet met innovatieve presentaties wereldwijd. 
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Quotes: 

Peter Visser (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Holst Centre): “Manifestations focust op zichtbaarheid, 

toegankelijkheid en deelname van een breed publiek. Ik heb met eigen ogen gezien hoe hier interactie werd 

gebracht tussen kunst en technologie en tussen artiest en publiek. Het was daarom terecht dat Manifestations 

werd genoemd als publieksfavoriet.” 

Martijn Paulen (directeur DDW): “Binnen Dutch Design Week is Manifestations een van de locaties waar 

technologie en een breed publiek elkaar vinden. Manifestations is voor DDW van grote meerwaarde omdat het 

een nieuw en ander publiek naar DDW brengt. Daarnaast is Manifestations onderscheidend en innovatief in 

het expositieaanbod. Wij zijn blij met Manifestations op DDW.” 

“Sterke expositie, innovatief, goede brug tussen digitale wereld en design. Manifestations is een sterke doorkijk 

op de toekomst. Ze verwondert en waarschuwt als stretchoefening voor het voorstellingsvermogen.” 

 

Katja Lucas (DDW program manager), Sacha Bronwasser (art critic Volkskrant), Bruce Sterling (WIRED en sci fi 

schrijver): 

“Creatief gebruik van technologie naast een oprecht menselijke aanpak – een hoopgevende ontwikkeling”. 

Mondriaanfonds: “Uit de reacties van publiek, pers en de organisatie van de Dutch Design Week blijkt dat zij 

juist de thematiek en uiteindelijke uitwerking ervan, goed doordacht vinden”. “Dit nieuwe negendaagse festival 

is een relevante en succesvolle toevoeging aan de Dutch Design Week. De commissie waardeert het brede 

aantal samenwerkingspartners in Eindhoven (…) Zij waardeert de sociale aspecten van het project en de 

kwaliteit van de deelnemende kunstenaars”. 
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Stefan Marsiske (ex-innovation manager Siemens) -  “For me, Manifestations was better than @Ars 
Electronica”  
 
@Eloy Hensen @DeGrazendeSlak - “en eigenlijk is het Kitty kanon nog het minst imposante van het 
#Veemgebouw, veel boeiende materie #ddw17” - foto: Tolerant Nederland Young Talent Graduate 
Manifestations. 
 
DDW met meer dan 100 locaties zet Manifestations als 1 van de hoofdlocaties op haar kaart en route-borden. 
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Verslag Manifestations 21-29 oktober 2017 @Dutch Design Week. 
Grootste Art& Tech event van de DDW met 4500m2 bovenin het 
Veemgebouw en in de Bibliotheek Eindhoven. 
 

 
 

Manifestations: 35.000 bezoekers VEEM gebouw  12.000 bezoekers Bibliotheek.  
Meer dan 100 deelnemers. 
 
Aanleiding/inleiding 
Manifestations 2017 was het grootste Art & Tech event van de Dutch Design Week, een 9 daags 
festival. 
Het grootste ART & TECH event (4500m2) tijdens de Dutch Design Week.. met een vrouwelijk randje ; 
) 
Met meer dan 100 internationale deelnemers in een mix van kunst en innovatieve technologie, werd 
de vraag “Will the Future Design Us?” van diverse kanten benaderd door kunst, spektakel en het 
tonen van High Tech Innovaties. Met o.a. de exposities Internet of Women Things, Young Talents, E-
fashion en een lab met diverse workshops en events. 
Manifestations heeft een breed en zeer divers publiek weten te bereiken en daarmee bijgedragen 
aan de gezonde ontwikkeling van technologie in de regio. 
 
Contactdata: VIOLAVANALPHEN@GMAIL.COM 
 
Kern is: gezonde ontwikkeling van technologie, en daarvoor de bezoeker buiten de bubbel bereiken. 
Programma is een mix van Young Talent, Spektakel en innovatie/gevestigde namen. 
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QAQS in Museum TwentseWelle

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 13 of 45 

 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 14 of 45 

 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 15 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 16 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 17 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 18 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 19 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 20 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 21 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 22 of 45 

 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 23 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 24 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 25 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 26 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 27 of 45 

 

 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 28 of 45 

 

 

 

 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 29 of 45 

 

 

 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 30 of 45 

 

 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 31 of 45 

 

 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 32 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 33 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 34 of 45 

 

 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 35 of 45 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 36 of 45 

 

 



ART & Technology                                                       Jaarverslag 2017 

Page 37 of 45 

 

  
Online expo  

 
 
Daarnaast zijn er, ook binnen Dark Matter, een aantal onderdelen die regelmatig terugkomen: 

 

Workshops 

Het aanbieden van gratis toegankelijke workshops voor jong en oud leidt meestal tot lange 

wachtrijen. Via diverse mailinglists in binnen- en buitenland, ArtEZ kunstacademie studenten, 

conservatorium studenten, en geluidskunst fora zullen deze workshops worden aangekondigd. Hier 

kan je van oud kinderspeelgoed een muziekinstrument maken, robotjes bouwen, door de jaren 60, 

70 en 80 geluidskunst voorwerpen maken en live performen of ondersteuning krijgen in je reeds-

gebouwde-instrumenten.  

Voordeel hiervan is enerzijds het draagvlak bij het publiek, en anderzijds zijn er fondsen zoals fonds 

Cultuurparticipatie die zich juist richten op samen cultuurbeleven, samen doen. 
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Educatief 

Vrije Universiteit: Regelmatig overleg over educatieve projecten. Met wisselend 

eindpresentaties.  

Universiteit Twente: Regelmatige opdrachten aan de studenten van de vakgroep Creative 

Technology om een product te maken dat vernieuwend en toonaangevend is. 

Gepresenteerd tijdens het GOGBOT en Manifestations festival. ART & TECHNOLOGY biedt diverse 

mogelijkheden voor jonge kunstenaars, onderwijs, platform, presentaties en gastcolleges. 

AKI ArtEZ: gastcolleges, platform, internationaal netwerk, ondersteuning van studenten. 

Samenwerkingen, ART & TECHNOLOGY biedt plek en ontwikkeling in het internationaal discours. 

Opdracht voor OneMinutes History. 

Sandberg instituut (masteropleiding kunstacademie): Gast begeleiding van studenten in thema 

professionalisering. 

-  lezingen en presentaties aan internationale mediafestivals  

Waar PLANETART in het buitenland al jaren actief was met bijzondere projecten, wil ART & 

TECHNOLOGY dit verder uitbouwen. Door vergroten online bereik en internationale bruggen slaan. In 

2017 is begonnen met een plan voor 2019-2021 om in partnerschap met BrabantC verder haar 

vleugels uit te slaan. 
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Presentaties aan het toonaangevende ISEA: Internationaal Symposium on Electronic 

Art. PLANETART heeft wederom de internationale aandacht getrokken vanwege het 

presenteren en onderzoeken ism Bruce Sterling (geestelijk vader van Cyberpunk en 

Steampunk) van het wereldwijd nieuwe thema Atompunk. 

International Symposium on Electronic Arts  

more info ISEA 2010 RUHR:  www.isea.org 

http://www.isea2010ruhr.org/conference/thursday-26-august-2010-dortmund/p37-taking-action-

sociopolitics-and-media   

 

Artpie Istanbul Turkije     TUYAP 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.isea2010ruhr.org/conference/thursday-26-august-2010-dortmund/p37-taking-action-sociopolitics-and-media
http://www.isea2010ruhr.org/conference/thursday-26-august-2010-dortmund/p37-taking-action-sociopolitics-and-media
http://www.isea2010ruhr.org/conference/thursday-26-august-2010-dortmund/p37-taking-action-sociopolitics-and-media
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CONFLUX festival New York  

Conflux is het jaarlijkse New York festival voor contemporary 

psychogeography, the investigation of everyday urban life through 

emerging artistic, technological and social practice. At Conflux, visual 

and sound artists, writers, urban adventurers and the public gather 

for four days to explore their urban environment. 

CONFLUX www.confluxfestival.org 

 

 

 
 
Invasion of the Museum of Modern Art, New York 

Een project ism Sander Veenhof, Mark Skwarek  en diverse andere kunstenaars. Opening door Bruce 

Sterling, in virtuele avatar, via live twitterfeeds was zijn speech te zien als bezoekers via hun iPhone 

of Android Phone naar de binnenkomst-zaal hoofdzaal van het museum keken. 

Expositie die alleen te zien was via een virtuele laag die over onze werkelijkheid heen ligt. Bezoekers 

hoefden alleen hun telefoon aan te zetten en om zich heen te kijken, via Layar.  

 

Japan Media Arts Festival  

At ART & TECHNOLOGY heeft ook warme contacten het Japan Media Arts Festival en Super Deluxe 

Club (home of Pecha Kucha en home of experimental culture), en is voornemens hier in de toekomst 

weer, ondersteund door de Nederlandse ambassade en evt sponsors, diverse presentaties, 

discussies, videoscreenings en performances te verzorgen. 
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De laatste jaren zijn er diverse kunst filmproducties geweest, waarvan een aantal films vertoond zijn 

op VPRO, en aan internationale film festivals (Moskou, Canada, New York) 

St ART & TECHNOLOGY ziet zichzelf als podium en stimuleringsplek die als eerst nieuwe kunst 

ontdekt en helpt te ontwikkelen, waarna later andere organisaties daar de vruchten van plukken. In 

het verleden hebben we meegewerkt aan de presentatie van R U There die in Nederland in premiere 

ging in Kriterion Amsterdam, ism Linden Labs, het 

bedrijf achter Second Life. R U There was ook te 

zien tijdens het filmfestival in Cannes. 

 

Another Perfect World, wij namen de machinima 

voor haar rekening, presentaties in binnen- en 

buitenland. 

 Regelmatig komen er lastminute vragen binnen, zoals in 2010, toen we werden gevraagd voor het 
volgende, we werden gevraagd om een bijdrage te maken voor de WorldExpo, we kregen toen de 
ticket- en hotelkosten retour: 
(de voorloper van deze stichting) 

Sjanghai 2010: Wereldtentoonstelling, China, ism Sandberg instituut Amsterdam.  

24 uurs documentaire over wereldsteden: Bangkok area  

PLANETART maakt op uitnodiging van het Sandberginstituut een steden-portret van Bangkok area 
voor de WorldExpo 2010, en daarna in diverse, internationale, grote musea. 

www.cityoneminutes.com   zoek BANGKOK  

 

 

 

Vanwege haar 

internationaal 

innovatieve karakter 

worden wij in het 

verleden en nog 

steeds regelmatig uitgenodigd (waarbij zij veel 

Nederlandse kunstenaars meenemen) op diverse plaatsen in de wereld: Transmediale international 

festival for digital culture 2009 Berlijn, Toshare Italie, ISEA Symposium on Electronic Art: 2008 

Singapore, iSEA 2010 Duitsland, Kunstvlaai Westergasfabriek Amsterdam, Moscow, St Petersburg, 

Indonesie, WorldExpo Shanghai 2010, Artpie Istanbul, etc etc etc. 

http://www.cityoneminutes.org/#/bangkok/19
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Daarnaast, vanwege de ervaring, netwerk en kwaliteit, worden we ook regelmatig gevraagd bij 

nieuwe initiatieven. Het eerste media kunst festival in Nijmegen: Oddstream, vroeg ons 2 jaar om 

onze expertise om valkuilen te voorkomen. Brebbl bij de HONIG fabriek, creatieve nieuwe hotspot in 

Nijmegen, vroeg om hulp bij de ontwikkeling, bij de activiteiten van Broedplaats VASIM wordt 

regelmatig om hulp gevraagd, etc. 

 

Hiernaast komen willekeurig aanmeldingen en 

uitnodigingen binnen van kunstenaars en 

kunstacademiestudenten en gebruiken de faciliteiten, 

netwerk en podium tot het ontwikkelen van hun 

kunst.  

 

Daarnaast kent ART & TECHNOLOGY een bijzonder groot archief dat gebruikt wordt als naslagwerk, 

van nationale grootte. Het betreft  hier vooral een speciale selectie van videokunst, webart en 

documentaires over hedendaagse kunst.  

Daarnaast zal de stichting PLANETART en GOGBOT blijven ondersteunen, in promotie, advies, 

netwerk etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondsenwerving en bijdrage derden incl media, verwacht:. 

o.a. Gemeente Nijmegen, Fonds 21,  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,  VSB fonds, 

Mondriaanfonds, Fonds voor de Podiumkunsten, Chaos Computer Club, PLANETART, 
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Westergasfabriek, it-staffing, on-signal, Eurotrash Brewery, Workx, Vanadinet, Philips, Antenna, 

Muze internet solutions, Aerosoldesign, Morssinkhof beton,  PJ-Media, NRC, Garage Paul Staat, 

AerosolDesign, Lizz Bizz Zwolle, Het Goed, Volkskrantgebouw  / Urban Resort, Frank Snel, H&S 

Computerservices,  Amsterdam fonds voor de Kunst, Stadsdeel Amsterdam Oost-Watergraafsmeer, 

Gonzo Circus, Bright, Blend, DJ Broadcast, MusicMaker, Roarezine, Metropolis M,  TENT Rotterdam, 

Poppodium Atak, Muziekkwartier, Rijksmuseum Twenthe, Design Academy, Universiteit Twente, 

Vrije Universiteit Amsterdam, Willem de Kooning Academie Rotterdam, AKI ArtEZ kunstacademie 

Enschede, Saxion Hogescholen Enschede, Workx, Mediamatic, Nederlands Instituut voor 

Mediakunst/ Montevideo/Time Based Arts Amsterdam, Moddr_ lab, Worm, Wormshop, Antenna,   

Nieuws.be  NRCnext, Trendtranslator.nl, New York Times , Diverse blogs en websites: Lany Voom 

blog, NRC 7 tips om uit te gaan, Financieel Dagblad, Volkskrant culturele agenda, Association of 

Virtual Worlds,  Ecopolis, AT5, Poid Mahovlich, Eventful, Virtueel Platform, Project Gentili, AKI.nl, 

Applied Culture, HvA onderzoekstrajecten, Masters of Media, scopicregimesvirtuality, IMA Institute 

fur Medienarchaologie, Trendslog.nl, Trendslator, diverse kunstenaars, Hieruit volgend uitnodigingen 

voor diverse wereldwijde presentaties, zoals voor ARS Electronica, Linz. 

 

Inspirerende activiteiten, inspirerende connecties 

Doelgroep 

ART & TECHNOLOGY heeft in haar doelstellingen staan het presenteren van hedendaagse beelden 

kunst, en wil een platform zijn voor jong talent, experiment, maar zeker zo belangrijk is het 
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toegankelijk maken van kunst voor een 

breed publiek. Dat doet de stichting door 

verbanden te leggen met 

samenwerkende partner instellingen, en 

het op toegankelijke wijze aanbieden van 

haar programma, veelal door kunst uit 

de musea te halen en te presenteren in 

de openbare ruimte, in 

uitgaansgelegenheden, in combinaties 

met filmavonden, toegankelijke opzet, 

etc etc. Onze doelgroep varieert dus van 

jong tot oud. Kort door de bocht zou 

men kunnen beweren dat de hoofd 

doelgroep jonge mensen zijn die geïnteresseerd zijn in kunst. Maar uit ervaring en opzet blijkt dat 

juist jong en oud en ook veel lokale, landelijke en internationale organisaties zich aangetrokken 

voelen, juist vanwege haar vernieuwende en toegankelijke concepten. 

Hiernaast wil de stichting een belangrijke invloed hebben op partner kunstinstellingen en 

kunstenaars in Nederland, door onderzoek te doen mbt samenwerking en internationale 

sponsorwerving voor Nederlandse, culturele non profit instellingen.  


