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Algemeen
Stichting Art and Technology:
RSIN 854877642
KvK 62588728
Eindhoven - Nederland
Stichting Art & Technology is een afsplitsing van PLANETART, opgericht in 1995. Bekend van projecten
Manifestations, Sleepwetfetival, GOGBOT, Twente Biënnale en TEC ART.

Virtual Worlds Mash Up – project
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.
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Bestuurder: V.E. van Alphen MSc, MBA voorzitter, directeur.
Raad van Toezicht:
Stichting Art & Technology kent een onafhankelijke raad van toezicht en werkt volgens de
uitgangspunten van de Code Cultural Governance. De leden hebben naast hun toezichthoudende
taken een adviserende rol. Samen met de inbreng van hun netwerk leveren ze een belangrijke en
actieve bijdrage aan Manifestations. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
●
●
●
●
●

drs. G.J.W.M. Altena voorzitter (Stichting Pangea – voor maatschappij en cultuurkritiek)
drs. A.B.A.G. Rasing secretaris (Stichting Odeon – versterken van de culturele infrastructuur)
F.C. Manders (Hyperspace Instituut – Beroepsvereniging AR VR MR)
J.D. Huizenga (Head of Department Interactive/Media/Design at Royal Academy of Art, The
Hague, Co-Founder European Street Design Challenge, vrml Waag society)
mr. A. de Raad (Notary, Legal, DMX game background)

Raad van Advies:
De Adviesraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. de organisatie en heeft tevens
een ambassadeursfunctie, ze zorgt voor nieuwe verbindingen en zichtbaarheid in het landelijk en
internationaal netwerk. De Adviesraad bestaat op dit moment uit:
●
●
●

J. Wieringa (Zakelijk Leider Cultureel Centrum DOOR Dordrecht)
J. A. Lino (Designer / Professor Media, Interaction and Narration / Theme Leader Creative
Economy Fontys, vrml zakelijk leider STRP festival, Designhuis)
drs. J. Post (vrml directeur Philips, Rode Kruis, voorzitter KvK Amsterdam)

Beloningsbeleid: In 2021 vanwege de coronacrisis niemand meer in loondienst, en werkt met ZZP-ers
die vaak voor meerdere jaren zijn verbonden en een sterke inhoudelijke verbinding voelen met de
activiteiten van de stichting en betaalt volgens de Fair Practice Code. De stichting werkt daarnaast
voornamelijk met vrijwilligers. De commissarissen 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 in 2015 opgericht vanuit ViolaVirus,
PLANETART, Twente Biënnale, TEC ART en GOGBOT festival, en organiseert sinds 2016 het succesvolle
Manifestations festival als hoogtepunt van het jaar.
http://www.violavirus.nl
http://www.planetart.nl
http://www.gogbot.nl
http://www.tecart.nl
http://www.twentebiennale.nl
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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. In 2011 winnaar van de
Landelijke Innovatieprijs en tijdens de Kunstvlaai uitgeroepen tot beste kunstenaarsinitiatief
van Nederland. Stichting Art & Technology wil zich naast het blijven presenteren van
internationale en opkomende kunst, meer richten op innovativiteit en jong talent. De thema’s
en invalshoeken 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, 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 gaat 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 haar uitgebreide netwerk, dat de afgelopen jaren presentaties van Nederlandse
kunstenaars kende in India, Rusland, Japan, USA, Singapore, Duitsland, Italië, etc. 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
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 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). Ook staat Manifestations is het Visiedocument van Eindhoven 365
Citymarketing.
5. Stevige persoonlijke inhoudelijke samenwerkingen met sociaal domein: jaarlijks wordt
gekeken per organisatie en ook bij “ buitenbeentjes”, gehandicapten, voormalig daklozen etc,
hoe we een ideale match kunnen maken in zingeving en toevoeging aan hun leven.
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Doelgroep
ART & TECHNOLOGY heeft als doelstelling het presenteren van hedendaagse beeldende kunst, en wil
een platform zijn voor jong talent, experiment, maar zeker zo belangrijk is het 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, 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, vanwege haar pioniersfunctie, een belangrijke invloed hebben op partner
kunstinstellingen en kunstenaars in Nederland. Veel talenten presenteerde als eerst bij ons. En bv de
eerste solo-expo van Sander Veenhof vond jaar plaats, dankzij ons. Marina Toeters opende de Fashion
Tech Farm, wij presenteerden ooit haar eindexamenwerk. En ook bij Koningsdag Eindhoven werden
vanuit diverse kanten kunstenaars genoemd die ooit eerder bij ons presenteerden.
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Duurzaamheid
De Stichting probeert zo duurzaam mogelijk te zijn door 1) zo veel mogelijk hergebruik/ kringloop
producten te kopen wanneer nieuwe materialen aangeschaft moeten worden. Op onze festivals zijn
geen plastic borden te vinden, maar wordt op een creatieve manier gebruik gemaakt van bestaande
en hergebruikte materialen. Ook is ons kantoor is volledig ingericht met kringloop meubels, etc. en
hebben we duurzame stroom. Ons motto is: Wees geen monster, en stop met uitputten van de aarde.

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP
De organisatie toont cultureel ondernemerschap door o.a. Betaald Deelnemerschap toe te voegen
aan de tentoonstellingen: dit zijn innovatieve, creatieve, vernieuwende of tech bedrijven die
inhoudelijk goed aansluiten op de exposities die we organiseren. Onder creatieve supervisie van het
curatorenteam wordt voor deze samenwerkingen met het bedrijfsleven een passende plek gezocht,
zodat het bijdraagt aan de doelstelling van de tentoonstelling. Eerdere voorbeelden zijn: ProjectX
(High Tech Campus startup), De Effenaar, Zuyd Kunstacademie Maastricht en IMPAKT. Daarnaast
genereert de organisatie andere inkomsten voortkomend uit bijvoorbeeld het vermarkten van
programmaonderdelen en coproducties, denk daarbij aan 1) het aanbieden van
deeltentoonstellingen aan (inter)nationale events o.a. Bij de Maker Faire en Tetem kunstruimte en 2)
het aanbieden van diverse lespakketten bij o.a. Fontys Crosslab en de kunstacademies. Tot slot werkt
de organisatie vanaf 2019 aan de uitvoering van het businessplan Triple M om aan de ene kant de
impact van de culturele en artistieke kwaliteit van de organisatie te vergroten en aan de andere kant
een groter eigen inkomen
te genereren zodat de continuïteit van de organisatie voor de komende jaren beter is gewaarborgd
door het aanbieden van Art/Tech producten en packages aan (inter)nationale festivals, musea, en
events. Deze ambitie wordt gesteund door Brabant C.

RISICO ANALYSE
Organisatie
Een risico van de organisatiestructuur is dat de basiskennis over Stichting Art & Technology in eerste
instantie maar bij een klein team (met name de Raad van Toezicht, creatief en zakelijk leider, business
developer en project manager) bekend is. Om het risico van het verlies van medewerkers en van
kennis te beperken, investeert de organisatie in kennisontwikkeling en een plezierige werksfeer. In de
afgelopen jaren heeft dit ertoe geleid dat teamleden terug blijven komen vanwege de autonomie en
ontwikkelingsmogelijkheden die ze bij Stichting Art & Technology krijgen. Ook werkt Stichting Art &
Technology met een online processysteem: een transparant werksysteem, waarin alle
projectonderdelen en documenten voor iedereen zichtbaar zijn, zodat iedereen in elke fase van het
process in de opbouw naar het festival moeiteloos aan kunnen haken bij de organisatie. Op deze
manier is belangrijke informatie altijd beschikbaar en kan het werk gemakkelijk door anderen worden
overgenomen mocht dit nodig zijn. De communicatie met de kunstenaars en de vrijwilligers is in de
afgelopen jaren ook gestroomlijnd en gestandaardiseerd.

Financieel
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Een financieel risico is dat er minder inkomsten van fondsen en sponsoren binnenkomen dan
verwacht. Stichting Art & Technology heeft veel ervaring met het neerzetten van grootschalige
evenementen en ook met het creatief omgaan met een tegenvallende dekking. De organisatie werkt
altijd met twee begrotingen. Een ideale begroting waarin volledige dekking van de fondsen is
opgenomen en een budget begroting. De directie weet de inrichtingskosten en marketing kosten laag
te houden door slim samen te werken met partners en flink in te zetten op het genereren van free
publicity. Tot dusver heeft Stichting Art & Technology voorgaande tentoonstellingen in de geplande
omvang kunnen uitvoeren. De verwachting is dat deze werkwijze ook in 2022 er weer toe leidt dat
Stichting Art & Technology nieuwe tentoonstellingen weet neer te zetten op een financieel goede en
degelijke manier.

Coronavirus
In de voorgaande jaren heeft Stichting Art & Technology goed en zorgvuldig op het coronavirus
geanticipeerd. Al ver voor de uitvoer van de te organiseren tentoonstellingen, hebben we
verschillende scenario’s opgesteld. Zo hebben we in 2020 een grote digitale editie kunnen realiseren
(met het grootste bezoekersaantal behaald ooit), en de tentoonstelling via decentrale presentaties
aan nieuwe doelgroepen kunnen presenteren die we zonder corona nooit hadden bereikt. Deze
ervaringen nemen we in 2022 mee. We stellen ons flexibel op, richten ons op een fysieke en digitale
editie en zullen afhankelijk van de vergunningen en richtlijnen van de veiligheidsregio het festival
aanpassen aan de dan geldende maatregelen.

PARTNERS
PROJECTPARTNER
Manifestations is een projectpartner binnen de DDW. Manifestations biedt DDW een laagdrempelig
onderdeel van de DDW aan waarmee een ander, diverser publiek wordt aangetrokken. Anderzijds lift
Manifestations mee op het bereik van 350.000 bezoekers die afkomen op DDW en wordt
Manifestations meegenomen in de Marketing en Communicatiecampagne met onder andere het
programmaboekje, persberichten DDW, de website etc.

INHOUDELIJKE PARTNERS
»
High Tech Campus: Op (gezamenlijk) initiatief van Manifestations
wordt het programma Drinks, Pitches & Demos’ georganiseerd: een netwerkevent waarbij
inhoudelijke verbindingen tot stand gebracht worden: deelnemers stellen vragen aan de high tech
industrie en er wordt wederzijds naar meerwaarde, netwerk en versterking gezocht.
»
Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogeschool en Summa College: Op initiatief
Manifestations wordt het event Talent meets Brabant’ georganiseerd waarin, onderwijs, beleids
makers, en experts werken aan de agenda hoe meer media kunst van internationaal niveau in
Brabant gecreëerd kan worden: hoe kan het vestigingsklimaat voor talentvolle kunstenaars en
ontwerpers in de provincie daarvoor verbeterd worden?
»
GLOW en Manifestations zijn in de afgelopen jaren steeds meer gaan samenwerken. Zo zit de
directeur van GLOW in de jury van de Talent Award en laat Manifestations een preview van GLOW
met verschillende lichtwerken zien tijdens het festival, of presentatie van Manifestations deelnemers
daarna bij GLOW.
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»
IMPAKT: presenteren meermaals internationaal toptalent bij Manifestations, en zorgde voor
de connectie met European Media Art Platform en Europese subsidies.
»
SETUP: presenteren nieuwste privacy gerelateerde werken waarin ze lastige nieuwe ethische
tech kwesties uitleggen, zoals in 2021 Amazon’s Mechanical Turk (mensen die je voor een dubbeltje
miniklusjes kan laten doen, zoals een AI trainen).

EDUCATIEVE PARTNERS
Summa college (MBO school), Avans Hogeschool, Fontys, Sint Lucas,
Eckart College, CultuurStation Frits Philips Lyceum, Stedelijk College, KABK Den Haag, WDKA
Rotterdam, HKU Utrecht en Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (TNO). Met deze onderwijsinstellingen wordt jaarlijks gekeken hoe kan worden
samengewerkt. Manifestations biedt de kunstacademies o.a. gastcolleges, en projectbegeleidingen.
Met de overige scholen wordt samengewerkt aan o.a. expositie ontwerp, de inzet van hostesses
(Summa), en het organiseren van decentrale presentaties van Manifestations kunstenaars bij bv
verzorgingstehuizen, etc.

BUITEN DE BUBBEL SAMENWERKINGSPARTNERS
Gemeente Eindhoven Sociaal Domein (kennis en inzicht in het Sociaal
Domein, en kennismaking met nieuwe partijen), MAD emergent art center (partner in vrijwilligers en
apparatuur), Expat Wives (partner in vrijwilligers en promotie), Stichting Eindhoven Doet (partner in
vrijwilligers en promotie) Emmaus (kringloopwinkel waar sommige medewerkers een daklozen of
vluchtelingen achtergrond hebben: zij helpen kunstenaars, runnen de design shop, info desk,
transport en meer). Refugeeteam (partner in vrijwilligers). Hyperspace Instituut (levert stagiairs).
Ervaring de Staat (vrijwilligers en het delen van verhalen en perceptie van voormalig daklozen).
»
Partners in Sociaal Domein
Zonnebloem Jongeren (mensen met een lichamelijke beperking), Reis van Brandaan (lagere school
met mix van kinderen met speciale onderwijsbehoeftes, werkt veel met vluchtelingen kinderen),
Stedelijk College internationale schakelklassen (o.m. vluchtelingen kinderen), Turkish Professional
Network Eindhoven (TPNE), Ervaring die Staat (daklozen), Vitalis (ouderen), De omslag (duur
zaamheid), Eindhoven Kobane (vluchtelingenorganisatie) KBO/
St de Meerpaal, NEOS (daken thuislozen), GGZE (psychiatrie), Dynamo (jeugd)
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ORGANISATIE
STICHTING ART & TECHNOLOGY
Manifestations wordt georganiseerd vanuit Stichting Art & Technology,
een organisatie voor onderzoek en presentatie van mediakunst met een focus op innovatie en
technologie. De stichting doet dit in de vorm van exposities, artistieke begeleiding van kunstenaars en
de promotie en begeleiding van beeldende kunstvormen met een experimenteel en onderzoekend
karakter. Initiatiefnemer van Stichting Art & Technology is Viola van Alphen, zij werkt als curator
onder de naam ViolaVirus en is bekend van projecten GOGBOT, Twente Biënnale en TEC ART. Sinds
2016 organiseert Stichting Art & Technology het festival Manifestations in Eindhoven.

MISSIE
Stichting Art & Technology staat voor de bevordering van een gezonde ontwikkeling van technologie
die gericht is op mens en samenleving. Vanuit het verlangen naar een eerlijke(r) maatschappij en een
lieve(re) wereld, zet Stichting Art & Technology zich in voor een wereld waarin mensen en sectoren
elkaar beter begrijpen en met elkaar en met veranderingen in de samenleving om kunnen gaan. De
stichting wil uitdrukkelijk niet preken voor eigen parochie maar mediakunst en technologie dichter bij
een divers publiek brengen dat bestaat uit mensen buiten de eigen “bubbel”.
Stichting Art & Technology werkt vanuit de Code Cultural Governance met een klein team en
betrokken ZZPers en houdt de Fair Practice Code aan. De organisatie groeit in de periode rondom
Manifestations uit naar een team van 20 professionals en slankt na afloop weer geleidelijk af. Het
projectteam wordt aangestuurd door de creatief directeur, Viola van Alphen, het brein achter en
initiatiefnemer van Manifestations. De creatief directeur werkt samen met de zakelijk leider en de
productieassistent het hele jaar door voor Manifestations. Zij scouten talenten, werken het basisplan
uit voor de nieuwe editie en onderhouden de contacten met financiers en partners. Ook is er een
marketing team aangesteld dat vanaf de zomer werkt aan het genereren van (media) aandacht voor
Manifestations. In aanloop naar het festival toe wordt
het projectteam uitgebreid met professionals, onder andere op het gebied van communicatie,
educatie, publieksbegeleiding en relatiebeheer.
De uitvoering van het festival verdelen we over verschillende teams. Het Floormanagers team
organiseert het dagelijkse reilen en zeilen van het festival: de gastvrije ontvangst van bezoekers,
coördinatie van vrijwilligers, tourguides events en workshops. Het team Buiten de Bubbel is
verantwoordelijk voor het relatiemanagement zodat in de aanloop naar het festival customized
activiteiten worden opgezet in samenwerking met scholen en organisaties uit het sociaal domein: van
workshops, tours en decentrale presentaties. Het team Buitencommunicatie is verantwoordelijk voor
de signing, routes, informatie voor bezoekers, dit team stemt de communicatie uitingen af met de
DDW. Tot slot werkt het team TripleM aan de spinoff van het festival: het verbindt de jonge makers en
deeltentoonstellingen met diverse
exposities en eventorganisatoren (in 2021 expo bij High Tech Campus, in 2022 bij ISEA en MCH
Hackerkamp, en meer). De betrokken professionals hebben duidelijke rollen en ieder heeft een
afgebakend takenpakket zodat er een efficiënte werkstructuur ontstaat. Zoals bij veel festivals het
geval is, zijn de professionals als zzper bij de organisatie betrokken. Het projectteam wordt
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ondersteund door een groep van 60 loyale vrijwilligers, waarvan velen sinds de eerste piloteditie van
2016 aan Manifestations zijn verbonden.

INCLUSIVITEIT & DIVERSITEIT
Op het gebied van diversiteit en inclusiviteit neemt de organisatie, zeker als festival binnen de DDW,
een voorbeeldrol op zich. Zo zijn de thema’s op alle vier de vlakken die de code diversiteit en
inclusiviteit voorschrijft – programma, publiek, personeel en partners – geïntegreerd. De organisatie
stelt elk jaar opnieuw een programma samen dat verschillende doelgroepen: van jong tot oud,
hoogopgeleide kunstliefhebber tot tech professional, van iemand uit de volksbuurt die nooit naar
kunst en cultuur gaat, nieuwkomers tot mensen met een beperking aantrekt. Er wordt met een
‘regenboogperspectief’ gekeken wat de verschillende doelgroepen interesseert, zodat het
uiteindelijke programma een pluriforme samenstelling van makers en werken met verschillende visies
toont. Op deze manier kan elke bezoeker zich verbinden met een van de werken, voelen ze zich op
hun gemak, maar worden ze tegelijkertijd ook geprikkeld door werken die andere visies tonen, visies
van buiten de eigen bubbel. Als voorbeeld waren er in 2021 twee makers met een islamitische
achtergrond die met hun werken de rol van de moderne islam bevroegen. Een van deze makers werd
gevraagd om als jurylid deel te nemen aan de talent Award. De winnaar van de talent Award in 2021
was Dae uk Kim, een jonge nonbinaire maker van Aziatische komaf die in zijn werk de gender
identiteit bevroeg. Maar ook was er ruimte voor makers met een psychische aandoening, zo was een
van de deelnemende makers erg schizofreen waardoor hij bijvoorbeeld niet alleen kon zijn. Hij was
helemaal op zijn plek bij Manifestations en organiseerde zelfs spontaan workshops met kinderen,
waar we hem extra de ruimte voor gaven. Tot slot presenteerden we in 2021 een kunstinstallatie over
de perceptie van daklozen van onze sociaal domein partner Ervaring die Staat: “hoe zie jij mij”.
Naast het artistieke programma, zijn we ook actief bezig om een breder publiek met Manifestations
te verbinden. Dat doen we met het programma buiten de bubbel (zie pagina 11), hierbij zoeken we
verschillende doelgroepen op die normaal niet met kunst en cultuur in aanraking komen. Dit
programma draait om de lange termijn en het opbouwen van een vertrouwensband. Elk jaar lukt het
om weer nieuwe groepen te bereiken. Vanaf 2020 organiseren we decentrale presentaties waarbij we
naar de doelgroep toekomen met een modeshow of andere presentatie. Zo boden we een speciale
modeshow aan met duurzame en biomaterialen zoals bladeren van witte kool, zonnebloempitten en
meer. Ouderen die zich buigen over een kopje soep, en tegelijk opleven bij sprookjesachtige
bioartfashion, en vluchtelingen die gestimuleerd worden een nieuwe creatieve wereld te ontdekken
waar ze zelf ook graag mee aan de slag gaan. Een jonge Syrische vrouw heeft specifiek naar
kunstacademies gevraagd na het zien van de bijzondere show! Dit heeft de drempel voor veel doel
groepen enorm verlaagd waardoor we het enthousiasme bij nieuwe doelgroepen over kunst, cultuur
en nieuwe technologieën hebben kunnen aanwakkeren. Een van onze onderdelen ‘het koffiecafé’ dat
wij tijdens Manifestations organiseren om de dialoog tussen mensen met verschillende culturen te
stimuleren, is bovendien overgenomen door
Susan El Jarie (een talentvolle graduate van de St Joost kunstacademie in Den Bosch). Susan
organiseert het café nu gedurende het jaar op verschillende locaties in Eindhoven en elders in het
land.
Tot slot houden we rekening met mensen met een beperkingen: zo is de tentoonstelling
rolstoelvriendelijk en bieden we luistertours aan voor blinden en slechtzienden.
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Het team van Manifestations bestaat uit een kleurrijke mix van mensen, de helft van de
floormanagers en vrijwilligers heeft geen Nederlandse nationaliteit, zo werken er vrijwilligers via de
organisatie Expat Wives mee aan het festival: vrouwen uit Iran, Spanje en India. Daarnaast staan we
extra open voor mensen die voelen dat ze niet goed binnen de maatschappij passen. Een van de
vrijwilligers heeft bijvoorbeeld een hersenbeschadiging maar kan prachtig fotograferen. Een ander is
voormalig dakloze en afkomstig uit een slechte wijk met veel criminaliteit. Bij Manifestations is hij als
chauffeur helemaal in
zijn nopjes. De vrijwilligers krijgen bij Manifestations een gevoel van zingeving en waardering. Als
laatste bestaan onze partners uit een diverse mix van organisaties. Van partners uit de kunst en
cultuur, de technologiesector (High Tech Campus en Holst Innovation), maar ook partners uit het
sociaal domein (Emmaus Eindhoven die tweedehands materialen voor de tentoonstelling verzamelt,
De Reis van de Brandaan, school voor vluchtelingenkinderen, die elk jaar een prachtige video
registratie van het festival maakt en samen met een kunstenaar een eigen onderdeel toevoegt aan de
expositie).

Activiteitenkalender 2021:
-

Virtuele werelden presentaties voor diverse festivals, kunstacademies en en universiteiten.
IMPAKT media art Utrecht: Bal Masque & Virtual Background Battle (facefilters).
Maart - Beleidsochtend Fontys Universiteit - Virtual Worlds and Ownership in the digital
space.
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Deelname aan Tetem online video serie WTF*CK-views: een reflectie op een tentoonstelling
in Tetem op de rol die we willen dat technologie wel en niet in de toekomst heeft
Willem de Kooning Academy: Optreden als externe deskundige tijdens de re-sit examen van
de Autonomous Practices - Hacking studenten.
April - klassikaal digitaal kunstwerk programma Fontys Crosslab Academie Beeldende
Kunsten, Tilburg:
https://www.youtube.com/watch?v=tO5wP4A3N-Q&ab_channel=LytseKeijser
Ontwikkelen en uitvoeren lesprogramma Virtuele Werelden ism STRP festival en Fontys
Hogeschool voor de Kunst Tilburg, met gastsprekers Sander Veenhof, Moo, Saveme Oh en
anderen.
HKU presentatie- en representatie begeleiding projecten IMT
Artikel over Virtual Worlds over media, marketing en digitale trends blog:
https://www.frankwatching.com/archive/2021/04/15/virtuele-werelden-festivals-events/
Mei - offstage programma re:publica: festival over Web 2.0, voornamelijk blogs, social media
en informatie samenleving. Inclusief ZDF, Google, Netzpolitik, hackers, free journalists.
Deelname aan Zlin Design Week, Tsjechië.
April - Eerdere Manifestations talenten bij Koningsdag Eindhoven: LABELEDBY 3D print in
textiel en lokaal geproduceerd, verbonden aan de Fashion Tech Farm Eindhoven: presentator
draagt ontwerp van LABELEDBY. En Agi Haines (genoemd door directeur Dutch Design Week),
Chagall, en David Middendorp die een drone-dans show maakten samen met Sioux
Technologies:
https://www.sioux.eu/about-sioux/news/technology-song-and-dance-create-a-spectacular-fi
nale-during-king-s-day-eindhoven/
Juni - Spreker tijdens Art as Data Activism - SPUI 25 - Universiteit van Amsterdam:
https://spui25.nl/programma/art-as-data-activism
Juli - Brabant Cultuur fanzine 04-2021: artikel over Viola's visie:
https://www.brabantc.nl/nieuws/kunst-bevraagt-de-actualiteit-empowert-mensen/
September - Manifestations preview op Eindhoven Maker Faire en ook dit jaar (net als in
2020) won de presentatie vanuit Manifestations een beste-maker-prijs, twv 500 euro.
Interventie tijdens G.O.A.T - De kleine commune van Soledad Art Foundation ism Arnon
Grunberg.
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Oktober - Manifestations EXPO: Largest Art Technology and Fun Event at Dutch Design Week,
met ruim 15.000 bezoekers op de fysieke locatie en 15.123 online bezoekers. Online
exposities van 12 kunstenaars incl. discussies, een (after)party en 7+ virtuele werelden
waaronder plek voor experimenten van docenten en scholen uit Nederland en de UK.
Decentrale presentaties in o.a. bejaardenhuizen, bij vluchtelingen organisaties en scholen.
Luistertour voor Blinden Speciaal voor blinden hebben we veel werken geselecteerd met
verbeterde audio ervaringen. Media aandacht o.a. Jinek, grote landelijke dabladen, AT5,
VPRO. Tours voor o.a. sociale doelgroepen (o.a. aan mensen met een fysieke beperking, daken thuislozen en anderstalige expats) die anders nooit met de Dutch Design Week in
aanraking waren gekomen. Ook werden er fysieke rondleidingen gegeven aan 11 scholen
voor in totaal 606 personen.
Diverse evenementen tijdens Manifestations zoals Drinks, Pitches & Demos, Young Talent
Awards en High Tech event, met thema’s zoals klimaatverandering.
Deelname aan kennisgroep Kunst en Techniek bij het Cultuurstation als educatieve aanbieder
van een aantal workshops: Hack in the Class, Machinima, ModeCapriole en GoDigital, gastles
maatschappijleer.
Digitale samenwerking met Sci-Fi festival in München, gericht op meerjarige samenwerking.
Manifestations young talent Jerryt Ruiter op GLOW festival.
Voorbereiding ISEA presentatie en expositie Barcelona 2022.
Journalisten en NGO's helpen met projecten Pitchfork, Crypto-processors voor Everyone \ o /.
en met project Parltrack. Donatie van NLnet & SIDN fonds.
Parltrack 2.0: de grootste, open database over het europees parlement, met
terugzoekfunctie, gericht op ondersteunen van sociale en burgerrechten organisaties.
Afronding project Parltrack: upgrade naar Parltrack 2.0.
Tech For Good: a healthy development of technology, focusing on reaching visitors from
outside the art-bubble. Password Manager ondersteuning door NLnet.
NGI DAPSI voor PostmarketOS: een alternatief (en gratis) mobiel besturingssysteem dat het
veel langer vol moet houden dan de gemiddelde smartphone-leverancier - vaak houdt dat al
na twee jaar op terwijl de hardware veel langer mee kan. We willen die 'wegwerptelefoons'
tenminste 10 jaar - maar liefst nog langer - ondersteunen. “Supercool project dus. “ - NLnet
ZABALA Innovation consulting, ontwikkeld bij Stichting Art & Technology.
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Open Hardware: je eigen chip: libre-SOC: https://libre-soc.org ism Horizon 2020 grant van de
Fundingbox, voorbereiding voor 2022.

Kortom, de stichting ART & TECHNOLOGY heeft een toonaangevende en pionierende internationale
betekenis en zet Nederland op de kaart met pionierende presentaties, nationaal en wereldwijd.
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Hoofdactiviteit Manifestations festival:
Grootste Art& Tech event van de DDW , 1 van de toonaangevende exposities tijdens de Dutch
Design Week.
Manifestations: 15.000 fysieke bezoekers en 15.123 online. Meer dan 100 deelnemers.
De grootste activiteit van de stichting is het jaarlijks organiseren van het festival Manifestations. Een
korte samenvatting van de 2021 editie:
Aanleiding/inleiding
Manifestations is het grootste Art & Tech event van de Dutch Design Week, een 9 daags festival.
Het grootste ART & TECH event (3000m2) tijdens de Dutch Design Week..met een vrouwelijk randje.
2021 stond Manifestations het thema in het teken van Zelfreflectie: Tijdens de lockdowns vielen we
stil of kregen het juist te druk. We moesten omgaan met een leven dat we voorheen niet kenden.
Mensen raakten verdeeld. Tegelijk groeide het besef dat we beter moeten omgaan met de aarde.
Zelfreflectie en zelfspot kunnen helpen om verschillen tussen mensen te overbruggen en beter voor
elkaar te zorgen. Dat is nodig om samen te werken aan een leefbare toekomst. We kregen veel
complimenten over het thema, dat actueler was dan ooit, omdat we met het thema reflecteerden op
ons gedrag: corona leek een goede aanleiding om de wereld minder uit te putten en alles anders te
doen, maar toch gingen we deze zomer weer op de oude voet verder. De volgende thema’s stonden
centraal:
●
●
●
●

Avatar & personification Geven de digitale versies van onzelf ons de vrijheid om te
experimenteren of passen we ons aan aan de digitale normen?
Intimiteit & verstillen Wat willen we werkelijk? Helpt technologie onze behoeften te
ontdekken of komen we beter tot onze innerlijke drijfveren als we verstillen en vertragen?
Discomfort & mass extinction Voelen we ons oncomfortabel in de klimaatcrisis? Consumeren
we te veel? Verzinnen we smoesjes om ons beter te voelen?
New Balance Hoe ziet de toekomst eruit; wat wordt de nieuwe balans?

Manifestations heeft een breed en zeer divers publiek weten te bereiken en daarmee bijgedragen aan
de gezonde ontwikkeling van technologie in de regio.
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.

Manifestations onderscheidt zich door internationale mediakunst van hoogstaande kwaliteit en
maatschappelijke impact zó te presenteren, dat het een uitzonderlijk breed en divers publiek bereikt.
Het is laagdrempeliger dan andere exposities op het gebied van kunst en technologie, mede omdat
plezier en enige mate van ‘coolheid’ voorop staan. Ook worden de geselecteerde werken gekozen op
toegankelijkheid: de kunstwerken moeten goed en snel begrijpelijk zijn voor een breed publiek.
Hybride
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In 2021 hebben we het beste van drie werelden samengevoegd: de traditionele fysieke presentatie
met de digitale en decentrale ervaringen uit 2020. Deze hybride vorm past goed bij het karakter van
Manifestations waar de cutting edge van kunst en technologie (door de nieuwste talenten te
selecteren) samengaat met het fun-gehalte en de laagdrempeligheid voor verschillende doelgroepen.
Tijdens de editie 2021 hebben we wederom nieuwe doelgroepen weten te bereiken: bezoekers die
aangeven dat ze kunst maar moeilijk te begrijpen vinden, en zich normaal gesproken niet
aangetrokken voelen tot kunst of tech events. Juist door niet stil te zitten maar actief naar deze
doelgroepen toe te gaan, ze open vragen te stellen en vanuit deze bottom-up approach een
programma samen te stellen, is het in 2021 gelukt om waardevolle presentaties te geven aan de
doelgroep ‘Buiten de Bubbel’.
Manifestations kende talloze events, workshops en onderdelen, waarvan we er 1 uitlichten hier:
Buiten de Bubbel
Het programma Buiten de Bubbel is speciaal ontwikkeld om een publiek aan te trekken dat normaal
gesproken niet naar kunst en cultuur gaat, maar waarvan Manifestations het belangrijk vindt dat ze
wel betrokken worden bij het festival.
Het programma bestaat uit een mix van bovenstaande activiteiten (rondleidingen, gedecentraliseerde
events, workshops, modeshows en kunstenaarspresentaties), die op maat gemaakt aangeboden
worden per doelgroep. Het belangrijkste aspect van Buiten de Bubbel is dat al ver voor de startdatum
van het festival contact wordt gezocht met verschillende doelgroepen, en in samenspraak met hen
een activiteit wordt bedacht die het best past bij de wensen van de doelgroepen.
In bejaardenhuizen, bij vluchtelingenorganisaties, scholen en andere plekken, is Manifestations in de
zomer 2021 gestart met een gedecentraliseerd programma, met groot succes! Zo boden we een
speciale modeshow aan met duurzame en bio-materialen zoals bladeren van witte kool,
zonnebloempitten en meer. Ouderen die zich buigen over een kopje soep, en tegelijk opleven bij
sprookjesachtige bio-art-fashion, en vluchtelingen die creatief gestimuleerd worden en een nieuwe
creatieve wereld ontdekken waar ze zelf ook graag mee aan de slag gaan.

best of Manifestations talent bij de High Tech Campus , periode okt 2020-okt 2021
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Buiten de Bubbel heeft concreet geresulteerd in de volgende activiteiten tijdens Manifestations
2021:
Rondleidingen
● De Zonnebloem, organisatie voor mensen met een lichamelijke beperking (8 personen)
Feedback: Het was zo interessant dat de rondleiding wel twee keer zo lang mocht duren! De
rolstoeltoegankelijkheid werd zeer op prijs gesteld.
● Turkse expats via SPONTON040 (7 personen)
Feedback: Informatief, gezellig en voor herhaling vatbaar.
● Ervaring die Staat, organisatie voor dak- en thuislozen (3 personen)
Feedback: Fijne rondleiding, heel interessant (hiernaast hebben diverse personen op eigen
initiatief de expo bezocht).
Decentrale presentaties
● Show bij Vitalis Peppelrode (65 personen)
● Show Zonnebloem 2x (100 personen - uitgesteld wegens Corona)
65 personen (uitgesteld wegens Corona,
● Show bij Vitalis Brunswijck (5 januari 2022)
nieuwe datum 13/4/22)
● Presentatie voor medewerkers en bezoekers van De Omslag, organisatie voor duurzaamheid:
40 personen.
● Eindhoven Kobane vluchtelingenorganisatie in tuin eind Augustus presentatie samen met
diverse andere sociale Eindhovense organisaties, gericht op mooiere toekomst en
toekomstige samenwerkingen. Presentatie van draagbaar design, duurzaamheid en positieve
toekomst. Toevoeging was dat waar eerdere organisaties spraken over financiële en andere
problemen, wij juist focusten op zingeving, toekomst, creativiteit en hoe gelukkig worden
door zelf maken. (50 personen)

Ooit 65 stuks 88 plussers uit hun dak zien gaan? Bewoners en medewerkers van Vitalis Peppelrode
op decentrale presentatie / modeshow de week voorafgaand aan Manifestations.
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Buiten de Bubbel overige
● Luistertour voor Blinden Speciaal voor blinden hebben we veel werken geselecteerd met
verbeterde audio ervaringen.
● Het openstellen van diverse vrijwilligersfuncties bij Manifestations voor Dropouts (zowel
vrijwilligers met diverse psychiatrische stoornissen als jongeren met een rugzakje).Het team
kende in 2021 weer tientallen mensen die anders thuis zouden zitten en bij Manifestations
opbloeiden en zelfvertrouwen konden opdoen. Manifestations biedt een stukje vrijheid
binnen een kader, en idealen. Onderdeel zijn van het team geeft “energie, en geeft ruimte
aan mensen, medewerkers en deelnemers” – volgens participanten, lichtmensen,
opbouwers, coördinatoren. We hebben vanwege het hartelijke team een warm, betrokken
familiegevoel kunnen bieden aan de bezoekers van Manifestations in een fysieke of virtuele
omgeving.
● Het koppelen van niet-Nederlandstalige mensen aan kunstenaars. Door de kunstenaar te
assisteren en deel uit te maken van het Manifestations Team kunnen zij hun Nederlands
oefenen en verbeteren en zich onderdeel voelen in de Nederlandse samenleving. Er hebben
zich voor dit jaar al een paar vluchtelingengezinnen uit de wijk Bennekel aangemeld om deel
te nemen.
● Manifestations @ Dutch Design Week SHOP is dit jaar vanwege corona niet doorgegaan. Voor
volgend jaar zetten we weer in op het organiseren van de shop waarbij lokale kunstenaars en
ontwerpers, buurtcentra en sociale initiatieven (o.a. Wijkcentra zoals de Zangvogel)
deelnemen, en waar Emmaus - daklozenopvang en kringloopwinkel - oud Dutch Design,
materialen, keukengereedschap, slaapspullen voor internationale gasten en meer verkopen.
● Een daklozen koffiecafé, ontmoetingen met daklozen en voormalig daklozen via Ervaring die
Staat en Emmaus, in de Emmaus lounge.Ontmoetingen met daklozen en voormalig daklozen
in de Emmaus lounge ruimte. Waar we ook weer leren waarderen de kracht van kringloop:
2de kans voor mens en ding. (in een week vol design stoelen, lieten wij de kracht van oude
zetels in de Emmaus lounge zien).
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Toekomstige activiteiten
● Samenwerking met KBO/St de Meerpaal en studenten van Summa college voor een
modeproject voor ouderen in zaal De Kameleon (zitcapaciteit met tafelopstelling circa 150
personen) van het Parktheater voor de leden van de Katholieke Ouderen Bond Eindhoven en
regio.
● Verder is er contact gelegd met NEOS (dak- en thuislozen), GGZE (psychiatrie), Dynamo
(jeugd), Combinatie Jeugdzorg, Stichting Ik Wil, Terre des Hommes, Vluchtelingen in de Knel
en Vluchtelingenwerk met de bedoeling om te onderzoeken of we samen
activiteiten/projecten vanuit Manifestations kunnen organiseren die aansluiten bij de
achterban van deze organisaties. Er staan afspraken om het aanbod van modeshows weer op
te pakken, en er zijn enthousiaste reacties vanuit deze organisaties om iets samen te
organiseren.
● Er zitten veel activiteiten met organisaties uit het Sociaal Domein in de pijpleiding, maar zeker
bij het sociaal domein is het een zaak van lange adem en geduld. Organisaties binnen het
Sociaal Domein die gericht zijn op het organiseren van ontspannings- en culturele activiteiten
voor hun leden zijn het gemakkelijkst aan Manifestations te binden. Ons aanbod is
interessant voor hen, elk jaar weer.
● Het opbouwen van relaties met hulpverlenende instanties is er een van langere adem. COVID,
de maatregelen en lockdowns zijn obstakels, maar er zijn meer oorzaken waardoor het
opbouwen van de relatie tijd kost: Hulpverlenings- organisaties hebben kwetsbare mensen
onder hun hoede waarvan de (mentale) conditie en draagkracht wisselt. Werkdruk van de
medewerkers is hoog. Er wordt prioriteit gegeven aan de individuele hulpverleningstrajecten
en er resteert weinig tijd om te investeren in samenwerking met Manifestations.
● Medewerker Agnes van Dijk die contact met Sociaal Domein op zich neemt: “Als ik zie hoe blij
mensen worden van de expositie, de rondleidingen en de modeshow beweer ik gerust dat
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het samenwerken met Manifestations een fijne oppepper is. Juist voor mensen die het
moeilijk hebben. De contacten die nu gelegd zijn, zijn goed en de ervaringen positief. Hierop
kunnen we verder bouwen. We hopen de komende tijd, zeker nu de corona beperkingen
opgeheven zijn, de relaties face to face te kunnen leggen en concrete activiteiten af te
spreken.”
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Spin-off Manifestations 2021
Stichting Art & Technology organiseert Manifestations niet alleen om een breed publiek kennis te
laten maken met de meest menselijke kant van technologie, maar ook om getalenteerde jonge
ontwerpers en kunstenaars in contact te brengen met het bedrijfsleven, presentatie-instellingen en
andersoortige opdrachtgevers. Daarom zorgt Manifestations ervoor dat de kunstenaars en
ontwerpers veel media aandacht krijgen via de goede reputatie die Manifestations bij nationale en
internationale media heeft verworven.

Diverse art-, expo- en festivaldirecteurs, ondernemers, modeontwerpers, journalisten, etc. toonden
interesse in Manifestations kunstenaars van 2021, zoals VPRO, GLOW festival, STRP festival, Pitch
Perfect, SETUP NL, Dutch Design Foundation, No Rocket Science, Fashionclash, Science LinX,
Studio Hyperspace, Caravan Cultura, Gelderlander, Philips Museum, Hackerspace Nijmegen, Martech
Studio, Eindhoven Dagblad, MAD lab, Lowlands, mmh design en communicatie, Next Nature Network,
Oddstream, Brainport Development, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,
Eindhoven247, Kunstloc Brabant, AlphaBeats, MAD emergent art center, K.O. Productions, VSB
Fonds, Futurebites, De Nijmeegse Stadskrant, Holland Innovative, ThingsCon, Mestmag, Bureau
Europa, Autres Directions, Gemeente Veldhoven, Gemeente Eindhoven, Dutch Technology Week,
MediaMonks, CultuurStation Eindhoven, Studio YDID, RAUWKOST, Hogeschool van Amsterdam en
meer. Materfad (materialenbibliotheek in Barcelona), Sqeeze the Organge (Barcelona),
Designmuseum Barcelona, regisseur Geert Niland, TNO, RVO, Beeld en Geluid, In de Buurt
Eindhoven, museum Jan, Damn Magazine, ArtEZ, Artist is Present, Wittenborg UAS,
stichtingNietNormaal INT, PASSIE IN BEELD, STIR, Gemeente Waalwijk, Fontys Hogescholen, The
Patching Zone, Tetem, HKU, Van Gogh Nationaal Park io, Kovacs, Nimeto, Trefpunt Groen Eindhoven
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en een aantal lastminute aanmeldingen van kunstorganisaties internationaal.
Deelnemers zijn door SETUP NL, VPRO, gevraagd te presenteren of om contact te houden en verder
te praten over mogelijke exposities.
Uit de afgelopen edities is gebleken dat in de loop van het jaar nog allerlei spin-offs ontstaan. Veel
kunstenaars worden door ons geïntroduceerd bij professionals en pers, die later leiden tot concrete
resultaten.

De editie van ISEA 2021 kon helaas niet plaatsvinden vanwege corona. Gelukkig kan de editie van
2022 vooralsnog wel doorgaan en hebben we ons aangemeld met dezelfde 4 artiesten als vorig jaar.
Deze keer zal het internationale festival plaatsvinden in Barcelona.

Quotes:
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Theo Ploeg, Studio Hyperspace
“It's ironic: living in the heart of Strijp-S,but visiting Dutch Design Week 2020 online. As always, Manifestations
offers interesting experiments that raise questions about our tendency to always see the other (either human,
sentient or technological) as the problematic monster and encourages us to think in different metaphors.”
“Well done Manifestations.
Let’s hope we can meet up offline again next year. Nothing beats a direct interaction with a piece of design or
art and a talk with the designer or artist afterwards.”

Marina Toeters, Fashion Tech Farm
“It was a pleasure to see so many high quality, provocative, critical and beautiful projects selected by Viola van
Alphen.”
Erwin van de Zande – Bright (RTL):
"Manifestations slaagt er elk jaar weer in om te laten zien wat er gebeurt als kunst en technologie elkaar raken
met sterke curatie en verrassende werken. Het event doet dat op een voor Nederland unieke manier en toont
wat wij met technologie doen en andersom wat technologie met ons doet."
Jacques Gramser, partner en directeur GBO innovation makers
“Innovatie en technologie komen met de menselijk dimensie samen. Vernieuwing is de kern van ons werk en is
daarom ook een belangrijk criterium.”
Mark Hoevenaars, vrml Strategy & Marketing director Sioux:
“Technologie heeft een grote impact op ons leven. Daarom willen wij als technologiebedrijf de discussie
aangaan over de ethische aspecten die hier omheen hangen. Manifestations is een visionaire tentoonstelling
met werk dat de complexiteit van technologie omarmt.”
Eric van Eerdenburg - Lowlands:
“Manifestations is een interessante tentoonstelling, waar dingen aan de rand van ontwikkelingen zitten, die je
niet snel ergens anders tegenkomt. Ik vond het zeer geslaagd: dingen op je lichaam laten groeien, slijptollen,
dolls. Wat ik leuk vind aan Viola’s keuze als curator, is dat het heel edgy is: het heeft weinig woorden nodig om
te spreken. Lowlands zie ik niet als museum of galerie, maar als een plek waar je de voorhoede van dingen kunt
zien. Dat is ook onze missie: wat komt eraan, hoe kunnen we daarin innovatief zijn? Ik vind het belangrijk dat
dingen instant iets oproepen. Ik zie een eventuele samenwerking voor me".
Peter Kentie - Directeur Citymarketing Eindhoven 365:
“Ik ben onder de indruk van de kwaliteiten van het team van Manifestations. Manifestations selecteert o.a. op
kwaliteit en toegankelijkheid (en dus de Marketingvalue) van de werken, heel belangrijk, dat is heel goed voor
de uitstraling van Brabant. Manifestations is een waardevolle aanvulling in het bestaande aanbod:
Manifestations is in een experimentele en speelse niche gesprongen. Technologie groeit in een razend tempo,
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laten wij toonaangevend in de wereld zijn hoe we daarmee om gaan. Eindhoven365 gelooft in het concept
Manifestations en het potentieel ervan.”
Cultuur Eindhoven
“Meerwaarde voor de stad
De commissie vindt dat Manifestations als toegankelijk programma van toegevoegde waarde is op het aanbod
van de stad. Ze constateert dat het bevragen van technologie niet uniek is maar dat Manifestations dat op een
eigen wijze invult waarbij het autonome karakter van design goed naar voren komt. De commissie is positief
over de diverse samenwerkingen die worden beschreven in de aanvraag zowel uit Eindhoven als
(inter-)nationaal. Ze is van mening dat Manifestations bijdraagt aan een beter evenwicht in de culturele keten
door kunststromingen te presenteren die vaak ondergesneeuwd worden door design.“
Commissie Stimuleringsfonds
“De adviescommissie is positief gestemd over de wijze waarop Manifestations als platform functioneert. Ze stelt
dat het festival een onderscheidende positie heeft als plek voor makers en ontwerpers op het gebied van digitale
cultuur binnen de Dutch Design Week. Door de koppeling met de DDW kan het festival een groot publiek
bereiken en volgens de commissie slaagt de organisatie erin een laagdrempelig evenement te organiseren dat
met interesse en enthousiasme wordt bezocht. De commissie heeft waardering voor de deskundigheid van de
organisatie. Ze heeft er vertrouwen in dat er met het team van gastcuratoren en door de samenwerkingen met
academies goed wordt kan worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen in het vakgebied. Ook is de commissie
ervan overtuigd dat deelname aan het festival met haar springplankfunctie van grote waarde is voor de jonge
talentvolle makers.”
Mondriaanfonds
“De commissie is positief over de plannen van Stichting Art & Technology voor Manifestations 2021. Zij vindt het
gekozen thema “ zelfreflectie” interessant en relevant en waardeert de zelfspot in de inhoudelijke uitwerking
van het thema. De commissie waardeert de wijze waarop het festival complexe materie en de rol van
technologie toegankelijk maakt voor een breed publiek. De adviescommissie heeft vertrouwen in een bijzondere
publieksverbinding en vindt het randprogramma rijk en gedegen uitgewerkt. Zij is positief over het “Buiten de
bubbel”-programma en vindt de wijze waarop de stichting werkt met vrijwilligers met een afstand tot de
maatschappij voorbeeldstellend. Ook de kwaliteit van de gekozen kunstenaars en de vele betekenisvolle
samenwerkingen geven vertrouwen in een bijzondere editie van Manifestations. De commissie adviseert positief
over de aanvraag.”
Ellen Rass, Dutch Design Week Head of Funds and Finance
"Manifestations is 1 van de acht beeldbepalende locaties van DDW”
Martijn Paulen, directeur DDW
“1 van mijn favoriete expo’s.”
“Bedankt voor al je te gekke Manifestations tentoonstellingen tijdens DDW. Ik ben en blijf fan!”
“Zo hoort het te zijn Design moet de tijdgeest weerspiegelen, moet urgent zijn.”
Nicole Dubois, Voortgezet Onderwijs Anderstaligen (VOAT) Teamleider, SummaPlus
Het was een feest om met de klas naartoe te mogen, voor iedereen is er wel iets interessants te zien!
Kennismaken met deze tak van cultuur is voor leerlingen heel vernieuwend. […]
Voorstelling was aantrekkelijk voor onze studenten (ook interactieve dingen!)
De rondleiding had een ontzettende meerwaarde voor mij, maar ook voor de groep!!
Geert Eichhorn - Mediamonks
'Voor media.monks, en mij persoonlijk is Manifestations een van de graadmeters van jong creatief talent in
Nederland. Of het nou digitaal, interactief of fysiek is, wij zijn altijd opzoek naar mensen die net iets verder
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denken en een visie hebben op de toekomst. Daarnaast is het ook belangrijk om jaar op jaar de
doorontwikkeling van creatieve, digitale en maatschappelijke thema's en trends te zien.'

Verslag Manifestations 2021:
Verslag: www.manifestations.nl/Verslag2021_opt.pdf
en media-bijlage:
www.manifestations.nl/MediaOverzichtManifestations2021.pdf

Resultaten in cijfers:

Manifestations kent een zeer gevarieerde samenstelling van het publiek en het festival trok dit jaar,
vanwege de inspanningen om een hybride festival te organiseren, weer een groot aantal mensen met
weinig tot geen voorkennis over kunst en technologie, met name afkomstig uit Eindhoven en de
regio. 85% van de respondenten van het publieksonderzoek gaf aan om na het bezoeken van
Manifestations van plan te zijn ook eens te gaan kijken bij andere culturele instellingen of events die
ze nog niet eerder bezocht hebben (denk aan het van Abbemuseum, STRP, anders). Ook zijn door
deze inspanningen meer lange termijn samenwerkingen ontstaan met partners uit het Sociaal
Domein.
We zijn er trots op dat Manifestations ook dit jaar door veel bezoekers werd genoemd als een van de
favoriete exposities van de Dutch Design Week. En we kregen veel complimenten over de nieuwe
locatie: bezoekers waren te spreken over de lichtheid, ruimtelijkheid (hoge plafonds) en het
aangename menselijke gevoel van deze nieuwe locatie. Bezoekers beoordeelden Manifestations
gemiddeld met een 8,3. Velen lieten weten dat ze Manifestations het beste onderdeel vonden van de
hele DDW, waarbij de combinatie van laagdrempelige kunst, technische hoogstandjes,
spektakelstukken en de kindvriendelijkheid als uniek werden beschreven. Interessant is dat de
gemiddelde leeftijd van het publiek in verhouding met andere culturele festivals laag was: zo bestond
de grootste groep bezoekers uit 25 - 40-jarigen. Met Manifestations beogen we het digitaal
bewustzijn van bezoekers aan te wakkeren. Uit het publieksonderzoek gaf 44,6% van de
respondenten aan dat ze na het bezoeken van Manifestations anders met technologie om te gaan (en
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natuurlijk de disclaimer de respondenten waren ook vaak groepen die na afloop van de tour gevraagd
werden het onderzoeksformulier in te vullen).
In 2021 genoten we wederom weer van veel media-aandacht. Een groot aantal nationale en regionale
dagbladen schreef over Manifestations. Manifestations was te zien op de voorpagina van DDW en bij
Jinek. Manifestations trok ook dit jaar weer de belangstelling van professionals, dit was was terug te
zien aan het hoge aantal professionals (+/- 40 personen) die zich aanmeldde voor de VIP tours. Denk
hierbij aan de directeur van de VPRO, Tetem, MAD, Mestmag, Kovacs en de Wethouder van
Groenlinks.
Tijdens de editie van Manifestations 2021 was er extra veel te zien: robots, e-Fashion, een
kinderprogramma, een lichtgevende algen-mantel, arm-streling-machine, technologie en religie, een
klok met lichtkleuren in plaats van cijfers, eenzame zwembadjes, privacy, lichaamsextensies,
mutanten (om af te mogen wijken van de norm), een interpretatie van hoe de ziel eruit ziet, nieuwe
manieren van aanraken op afstand. Empathie opwekkers, eigen energieopwekkers waar je
onafhankelijk van grote bedrijven kan worden, de toekomst-mens die onder water kan leven, post
apocalyptische video’s over Eindhoven als grote wapenhandel-stad, e-Girls, maar ook de mooiste en
coolste Instagram filters. Dit alles fysiek maar ook digitaal op de grote virtuele werelden Sansar en
Second Life, waar bezoekers met VR en Haute Couture konden spelen.

De marketingdoelen die we ons voor de editie 2021 hadden gesteld, zijn behaald. We hebben met
15.000 fysieke bezoekers en 15.123 online genoten van alle aandacht en zien onze bezoekerscijfers op
verschillende online platforms nog dagelijks oplopen. Dat Manifestations ook in deze editie van de
DDW weer zoveel bezoekers trok, komt omdat we met deze hybride versie zowel fysiek, digitaal en
decentraal onze doelgroepen konden bereiken. Vanuit de organisatie van de DDW kregen we de
positieve feedback dat we net als vorig jaar een van de weinige tentoonstellingen waren die zowel
fysiek als digitaal te bezoeken was. Vandaar dat Manifestations ook prominent op de website en
social media kanalen van DDW te zien was.
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Onze internationaliseringsdoelen (gesteund door BrabantC) hebben we net als in 2020 dit jaar op een
laag pitje moeten zetten. Door de komst van het coronavirus is de internationale
evenementen/festivalsector hard geraakt. Er zijn een aantal samenwerkingsverzoeken binnen
gekomen, maar vanwege corona staat het merendeel hiervan nog on-hold. We zijn steeds aan het
kijken wanneer we wat weer het best uit kunnen voeren. Gelukkig zorgt corona niet alleen maar voor
ellende, maar verbroedert het de festival en evenementensector ook. We zijn sinds 2020 lid van het
European Media Art Platform, en hebben in 2021 weer samengewerkt en internationale kunstenaars
van Clusterduck gepresenteerd tijdens Manifestations met ondersteuning van Europese subsidie en
Ars Electronica festival Linz.

Bovendien zijn we vorig jaar al begonnen met het verleggen van de focus van internationaal naar
lokaal door in Eindhoven kleinschalige presentaties te organiseren. Zo was er in 2021 wederom een
mini Manifestations te zien tijdens de Maker Faire, bejaardentehuizen en bij de Zonnebloem, een
organisatie voor mensen met een fysieke beperking.
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Our Brave New World
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Tetem: WTF*CK-view 2021
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Fontys Crosslab: klassikaal digitaal kunstwerk programma, virtuele werelden, ism STRP.
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SPUI 25 Universiteit van Amsterdam: Art as Data Activism
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Eindhoven Maker Faire 2021
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G.O.A.T.: de kleine commune, Arnon Grunberg’s tryout voor het beginnen van een sekte in
Oklahoma.
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Dutch Design Week 2021
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Drinks, Pitches & Demos
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Pers en Social Media 2021
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Virtuele Werelden workshops en presentaties:
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Bright Day
Bright Day toont ieder jaar een Best of Manifestations.
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Tetem: Be Your Own Robot

Be Your Own Robot

Kunstenaar Sander Veenhof is al jarenlang gefascineerd door het fenomeen Augmented Reality (AR):
een technologie die de realiteit verbindt met virtuele objecten. Al programmerend de werkelijkheid
naar je hand zetten – zonder hindernissen en beperkingen – biedt oneindige mogelijkheden en
vrijheid.
Inmiddels is AR op weg om een massamedium te worden. Met de komst van de 3e generatie
AR-brillen zullen we steeds vaker geconfronteerd worden met virtuele verschijningen die op een
ingrijpende manier ons doen en laten bepalen. Dat zal niet alleen ons wereldbeeld beïnvloeden, maar
zelfs onze eigen positie in de wereld gaan veranderen. Kunnen mensen straks kiezen in welk domein
zij zich begeven, of bepaalt het merk van je bril of je in een Apple, Google of Facebook wereld
rondloopt? In Be Your Own Robot speelt Sander met beelden en werkelijkheden die over 10 jaar een
niet te negeren rol in ons leven zullen spelen. Gaan we in de toekomt als robot door het leven, of is er
nog een mogelijkheid om jezelf te zijn?
In de tentoonstelling krijg je als bezoeker een actieve rol en zeggenschap over je eigen semi-digitale
zelf. Zo kun je met een Hololens je virtuele outfit vorm geven, met een participatieve app je eigen
algoritmes opstellen en met een fictieve app store jezelf upgraden alsof het al 2029 is. De AR
installaties en apps laten ons nadenken over vragen als: Wanneer software bepaalt wie je bent en wat
je doet, hoe ziet zelfexpressie er dan uit? Laat je ‘de cloud’ beslissen wat je doet, of ontwerp je je
eigen algoritme waarmee je wordt aangestuurd? En wat als je daarin verhinderd wordt omdat Big
Tech je slimme script al heeft gepatenteerd? Het zijn vragen die nu nog erg abstract klinken, omdat
we ons nog niet goed kunnen verplaatsen in ons toekomstige zelf. Om daar meer inzicht in te krijgen
heeft Sander de Futurotheek in het leven geroepen. Een fictieve app store waarmee we de toekomst
alvast hands-on kunnen ervaren. Sander Veenhof laat ons nadenken over de rol die we kunnen spelen
om te zorgen dat de maatschappelijk relevante ontwikkelingen op het gebied van techniek zich
voltrekken op een manier die wij wenselijk vinden. In de tentoonstelling geeft Sander in een video
interview een inkijk in de totstandkoming van zijn werken en zijn onderzoek.
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Be Your Own Robot sluit aan bij Tetem’s programmalijn Driving Technology. De tentoonstelling is
ontwikkeld in samenwerking met curator ViolaVirus en maakt onderdeel uit van het Maker Festival
Twente.

Exploring-Lab: Ontdek Tetem’s Virtuele Galerie
Ga in aansluiting op Be Your Own Robot op zoek naar de verborgen virtuele galerie in Tetem. Met een
speciale AR app onthul je allerlei virtuele schatten binnen onze muren. Je kunt ook zélf virtuele
objecten en avatars maken en deze een plek geven in het gebouw. Het Exploring-Lab is dagelijks van
13.30-16.30 geopend.
https://tetem.nl/event/be-your-own-robot/
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Tech for Good projecten bestaan uit Open Source en Free Software en Free Hardware tegenhangers
van het commerciële aanbod, dat vaak niet in het belang van consumenten wordt gemaakt: vaak gaat
technologie maar kort mee, wordt er extra geld verdiend ten koste van je privacy, en ben je niet zelf
in-control. Hoe willen we de technologie WEL? Daarover gaat Tech for Good. NLnet, SIDNfonds en
Horizon 2020 hebben diverse Open Calls uitgeschreven.
Een aantal van onze lopende projecten staan hieronder omschreven:
Parltrack 2.0: progression towards a sustainable and user-friendly tool for use as a weapon in the
battle for our rights. Afronding project Parltrack in 2021: upgrade naar Parltrack 2.0.
In Europa wordt er regelmatig wetgeving gemaakt, er is veel beïnvloeding door lobbyisten uit de
(rijke) industrie, veel van de data om lobbyisten in Brussel bij te houden, komt vanuit Parltrack:
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-

Password Manager ism NLnet.
“ NGI DAPSI voor PostmarketOS: een alternatief mobiel besturingssysteem dat het veel langer
vol moet houden dan de gemiddelde smartphone-leverancier - vaak houdt dat al na twee jaar
op terwijl de hardware veel langer mee kan. We willen die 'wegwerptelefoons' tenminste 10
jaar - maar liefst nog langer - ondersteunen. Supercool project dus. “ - NLnet ZABALA
Innovation consulting. Omdat er steeds nieuwe telefoons uitkomen, en ook steeds nieuwe
beveiligingsrisico’s, en apps, is het belangrijk een succesvol Open Source besturingssysteem
up-to-date te houden:

-

Open Hardware: je eigen chip: libre-SOC: https://libre-soc.org ism Horizon 2020 grant van de
Fundingbox, voorbereiding voor 2022. https://libre-soc.org/crypto_router_asic/ Je zou
kunnen zeggen dat we daarmee dus eigenlijk concurreren met ASML, in een poging de power
to the people terug te geven.
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Internationalisering
De stichting heeft zich tevens gericht op internationalisering: het wegzetten
van talenten elders ter wereld door het aanbrengen van koppelingen, onder
meer voor de connecties die we de afgelopen 16 jaar opgebouwd hebben,
zoals connecties in de VS, in Abu Dhabi, Rusland, Oekraine, etc. We
verwachten steeds dat de corona over was, dus de presentaties zijn minder
gerealiseerd dan gepland. In juni 2022 staan presentatie in Barcelona bij ISEA gepland. Zodra de
corona echt rustiger lijkt, en ook de oorlog Rusland-Oekraïne beter is, gaan we onze Russische
contacten weer benaderen. In 2022 zijn we bezig met talentontwikkeling Oekraïense samenwerkende
kunstenaars (waarmee we eerder in o.a. Rijksmuseum Twenthe presenteerden) en gebruiken daar
onze Artist in Residence voor.
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Lezingen en presentaties aan internationale mediafestivals
Waar wij eerder in het buitenland al jaren actief was met bijzondere projecten, wil ART &
TECHNOLOGY dit verder uitbouwen, in 2018 is een samenwerking hiervoor gestart met BrabantC.
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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 première ging
in Kriterion Amsterdam, ism Linden Labs, het bedrijf achter Second Life. R U There was ook te zien
tijdens het filmfestival in Cannes.
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Another Perfect World, wij namen de machinima voor haar rekening, presentaties in binnen- en
buitenland.
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 Italië, 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.
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.

Hiernaast komen willekeurig aanmeldingen en uitnodigingen binnen van kunstenaars en
kunstacademiestudenten en gebruiken de faciliteiten, netwerk en podium tot het ontwikkelen van
hun kunst.
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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 houdt het nog steeds het archief van PLANETART
online. (wiens YouTube account in 2021 werd gewist, vanwege schending algemene voorwaarden).

Inspirerende activiteiten, inspirerende connecties
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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 worden 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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Educatieve activiteiten
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. College History of Tech Art bij Creative Technology
van Universiteit Twente. Diverse presentaties, etc.
Fontys: studenten begeleiding, gastcollege’s.
Sint Lucas: studenten stage - ontwerp flyer en artwork (4 sub zones) als studieopdracht: tegelijkertijd
brachten we de klas in aanraking met de thematiek.
WdKA Rotterdam: previews, voorstellen jonge talenten, betrekken in feedback vanuit het veld om
presentatie beter te maken, tijdens de opleiding.
HKU (media) en KABK (IMD): workshops presenteren aan de buitenwereld, voor jonge kunstenaars
”Excellent presenteren”, gastcolleges.
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Andere activiteiten
Binnen Manifestations zitten ook diverse talent-ontwikkelingstrajecten, workshops, etc.
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Online expo
Daarnaast zijn er, ook binnen Dark Matter, een aantal onderdelen die regelmatig terugkomen:
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Bijlage 1: Manifestations
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Bijlage 2: Sponsors en Partners
De Stichting Art & Technology heeft door het organiseren van Manifestations goede contacten met
partners in de stad Eindhoven, de regio, landelijk en internationaal. Naast de bestaande partners zijn
er nieuwe toegevoegd. We zijn onderdeel van een actief ecosysteem in regio Eindhoven en
daarbuiten met veel wederzijdse input en waardering.
Fondsen
-

Cultuur Eindhoven
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Mondriaanfonds
VSB fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant
Pictoright

Sponsors
-

DDW zette Manifestations lang in de spotlight: in onze opbouw periode stonden we een
week lang bovenaan hun social media. En tijdens de DDW vaak bovenaan de website
ddw.nl

Partners
-

-

-

-

Dutch Design Week: partner in promotie, uitvoering, inhoud, kern expositieontwerp,
tours, etc.
BrabantC: met dank aan de ondersteuning van BrabantC wordt er onderzocht of er
duurzame partners financieel steviger bij Manifestations betrokken kunnen worden.
Nederlandse kunstacademies o.a. KABK Den Haag, Minerva Groningen, HKU Utrecht,
Avans Den Bosch, WDKA Rotterdam (diverse vakgroepen en eindexamen), etc: promotie,
inhoud, lesprogramma, tussentijdse beoordelingen.
We werkten met een aantal gast-curatoren en mensen die tips geven: Meestal mensen
verbonden aan kunstacademies (o.a. Ine Poppe - WDKA, Eric Jan Kamerbeek - Fontys,
Janine Huizenga – IMD KABK, Rene Pare - MAD), etc.
Holst centre: nieuwe uitvindingen, presentatie, koppeling kunstenaars: zij vertoonden
nieuwe chip-print methode die leek op Mondriaan, aan de muur, tussen de andere
kunstwerken.
Science Fiction festival München: gezamenlijke opening en verbinding in virtuele
werelden, ivm corona weer fysiek in 2022.

Sociale partners
-

Gemeente Eindhoven Sociaal Domein: kennis en inzicht in het Sociaal Domein, en
kennismaking met nieuwe partijen (zie hoofdstukje Programma Buiten de Bubbel).
MAD emergent art center: partner in vrijwilligers, apparatuur. Nauwe verbondenheid
sinds 4 jaar.
Stichting Eindhoven Doet: partner in vrijwilligers en promotie (en wij gaven hun een tour)
Emmaus: kringloopwinkel waar sommige medewerkers een daklozen of vluchtelingen
achtergrond hebben: zij helpen kunstenaars, regelden transport, maakten een Emmaus
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lounge met gesprekken met (voormalig) daklozen, verbonden vanuit hun netwerk en
meer. En ze presenteerden eigen kunst en oud Dutch Design.
Zonnebloem Jongeren: rondleidingen, presentaties, modeshow
Turkish Professional Network Eindhoven (TPN-E): rondleidingen
Hyperspace Instituut: stagiaires, advies, nauw inhoudelijk betrokken, gericht op
innovatie.
Centrum voor Duurzaamheid De Omslag/werkgroep Kobane (vluchtelingenorganisatie):
pilot Modeshow door modekunstenares Agnes van Dijk (Manifestations) voor
vrijwilligers, leden en gasten
Stichting Meerpaal/KBO (Katholieke Bond Ouderen): preview modeshow
Vitalis (Zorgcentrum Wilgenhof en meer): modeshow van Agnes van Dijk (Manifestations)
voor de bewoners
Dynamo: gezamenlijke modeshowproject
Vluchtelingenwerk: presentaties over kunsteducatie en deelname aan de organisatie van
Manifestations (meedoen/integratie)
GGZE (Geestelijke gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving):
presentaties
Combinatie Jeugdzorg: presentaties
Stichting Ik Wil: presentaties

Educatieve partners
-

-

-

Summa college: MBO school. De samenwerking is gericht op nauwe verbondenheid en
langdurige samenwerking. Goede contacten met vakgroepen Hospitality, Fashion, Summa
Plus (anderstaligen). Tours voor Summa Plus (anderstaligen o.a. vluchtelingen en
immigranten) en Summa Fashion studenten. – uitgesteld ivm corona. Wel veel tours.
SBO De Reis van Brandaan – uitgesteld ivm corona.
Avans Hogeschool: tours, en af en toe expo’s of andere samenwerkingsprojecten.
Sint Lucas: ontwerp flyer en artwork als studieopdracht: tegelijkertijd brachten we de klas
in aanraking met de thematiek. – uitgesteld ivm corona. Wel tours.
Eckhardt college.
Stedelijk College – uitgesteld ivm corona.
Cultuurstation (het kenniscentrum voor cultuuronderwijs en de bemiddelaar tussen het
onderwijs en aanbieders van cultuureducatie in de regio Eindhoven): Kunst en Techniek
workshops en gastlessen
KABK Den Haag: previews, voorstellen jonge talenten, betrekken in feedback vanuit het
veld om presentatie beter te maken, tijdens de opleiding.
WDKA Rotterdam: previews, voorstellen jonge talenten, betrekken in feedback vanuit het
veld om presentatie beter te maken, tijdens de opleiding.
HKU Utrecht: previews, voorstellen jonge talenten, betrekken in feedback vanuit het veld
om presentatie beter te maken, tijdens de opleiding.
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO):
nieuwe uitvindingen, presentatie, koppeling kunstenaars – presentatie uitgesteld ivm
corona. Wel presentatie Manifestations kunstwerk bij o.a. TNO in de High Tech Campus in
December 2020 tot november 2021.
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Marketingpartners
-

-

High Tech Campus: Partner in promotie en verbindingen leggen. Al drie jaar een nauwe
verbondenheid. Netwerkevent, promotie van veelbelovende StartUps High Tech Campus,
via Wisdom of the Crowd project. Sept, Okt, Nov, Dec zichtbaarheid op hun 120
schermen op de High Tech Campus van het Manifestations festival.
Stichting Eindhoven Doet: partner in promotie.
Google Adwords sponsorde met een advertentietegoed.
Flickr fotowebsite gaf ons een gratis PRO account.
Andere partners (academies, partners en deelnemers)
We hebben diverse fans: particulieren en organisaties (mensen die werken bij DDW,
MAD, Eindhoven Doet, meer) die helpen qua inhoud, promotie, spullen, handjes en meer.
Omdat ze vanuit intrinsieke motivatie betrokken zijn bij de thematiek en de vorm van
Manifestations: en wie wil er nou geen “lievere toekomst”?.
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