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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: VIOLA@MANIFESTATIONS.NL

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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Manifestations is een productie met o.a.:
Kleding met kippenvel, elektronische huisdokter, geur-therapie in je kleding, familie cocon, robot die
eiken processie rupsen eet, USSR schoonheid, diep dromen, fluister-intimiteit, 360 graden cult Science
Fiction, fantasie organen, interactieve opplak-tattoos, slimme nagel, nutteloze superpowers, onveilige
abortus-jurk, anti-bacteriële outfit voor zusters, urine recycling fles voor vluchtelingen, massage jasje,
saaie kinderfeestjes voor rijke kinderen, plastic zak opruimen op de maan, kameleon rok,
genderneutraal speelgoed, lichaam modificaties, draagbare health monitor voor je ongeboren baby,
spelen voor kinderen en volwassenen, dating op geur, een AI poesje als nieuwe wereldleider,
poezenharen-trui, pookie gaat naar de poezenhemel, parallelle universums, nieuwe Facebook religie,
keuken met verse producten waarin je je groenten kan laten doorgroeien, oestrogeen hacking,
hooligan-fashion, turrets, biohacking, de nieuwste E-Fashion, Innovatieve Virtual Reality, kom en
speel met ons mee!

Voor het volledige programma en de dagelijkse events, zie: www.manifestations.nl
www.facebook.com/manifestations.nl
www.twitter.com/Manifestations_

Manifestations is een productie van
ViolaVirus,
MAD emergent art center,
Hyperspace Collective en
WatIsDitNouWeer.

Met grote dank aan BKKC, Gemeente Eindhoven, High Tech Campus, MIT Media Lab en vele anderen.

Programma onderdelen:

Expositie met meer dan 100 deelnemers, waaronder de Young Talents 2017:

Young Talent Award:
Manifestations selected Best of Graduates 2017: Winnaars: Channin Scholten and Jochem van Schip
Uitgereikt op 22 okt door de jury: Jonathan Maas (journalist en meer bij VPRO & Trouw), Katja Lucas
(programma manager Dutch Design Week), Iskander Smit (Innovator, ThingsCon).

Best of Graduates Expo: Dit jaar tonen we eindexamenwerken in het Veemgebouw en Bibliotheek
Eindhoven, met werken van:

Juul Koene (ArtEZ Arnhem) –later op Bright Days Jaarbeurs Utrecht, Tetem Enschede en Avans Den
Bosch
Missy Skae (ArtEZ Arnhem)
Merel Raven (ArtEZ Arnhem)
Amy Whittle (ArtEZ Arnhem)
Aranka Agatha (ArtEZ Arnhem)
Channin (ArtEZ Arnhem)
Debbie Lambrechts (ArtEZ Zwolle)
Robbin Veldman (ArtEZ Zwolle)
PEN (Rietveld Academie Amsterdam)
Ziynet Hidiroglu (Rietveld Academie Amsterdam)
Dominica Chen (Rietveld Academie Amsterdam)
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Emma Walch (Rietveld Academie Amsterdam)
Alice Heron (Rietveld Academie Amsterdam)
Teun Seuren (HKU Utrecht)
Jip van Leeuwenstein (HKU Utrecht)
Luuk Klawer (HKU Utrecht)
Laetitia Roling (HKU Utrecht)
JeSuus (St Joost Den Bosch) – later Marres Maastricht
Jeroen Nissen (St Joost Den Bosch)
Tim Verbakel (St Joost Den Bosch)
Manus Nijhoff (KABK Den Haag)
Katerina Gaidamaka (KABK Den Haag)
Arthur Boer (WDKA Rotterdam)
Boris Smeenk (WDKA Rotterdam)
Iiris Sointu (WDKA Rotterdam)
Yvette de Wit (WDKA Rotterdam)
Folkert Koelewijn (WDKA Rotterdam)
Jochem van Schip (WDKA Rotterdam) -later op Bright Days Jaarbeurs Utrecht, Tetem Enschede en
Avans Den Bosch
Myrna Out (WDKA Rotterdam)
Fay Klaassen (WDKA Rotterdam)
Veerle Kluijfhout (WDKA Rotterdam)
Tim Demper (WDKA Rotterdam)
Dennis Bijleveld (WDKA Rotterdam)

Events:
Kinderprogramma’s:
o.a. Tiara (kroontje) maken van LED’s in Veemgebouw, vier workshops in Bibliotheek Eindhoven in de
weekenden (ivm school doordeweek): tech, glitter en lijmpistolen gecombineerd, tech voor meisjes!
Door Floor Haaksman (succes van de Maker Faire Eindhoven). Diverse workshops van hieronder, voor
jong en oud:

Workshops: AR&VR De Effenaar, workshops Pieter Floris (Floris.CC), workshop Dutch Rose Media,
little bits en solderen.
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High Tech meets Artist.
25 okt: Meetup: High Tech Industry meets Artist: Increasing Visibility and Future Thinking
Invite artists to play with or find new purposes of new tech inventions. Artists (who often also studied
engineering) invented the Oculus Rift 10 years before it existed, created Smart Highways, Spider-
dresses that were world news, let’s mix 2 highly innovative sectors!

Artists are invited to play with the newest HighTech features from Brainport area. See, feel and
discuss with the technology makers. With: flexible OLED lighting panels, hybrid/flexible electronics,
Light touch Matters, sensor arrays/sensing surfaces, proximity based services for IoT, Holographic
displays / 3D, EEG headsets , VR and in-moulded electronics.

TECH+FASHION  initiation event:
25 okt: Ronde tafel gesprek over de wijze hoe we de creativiteit uit academische ontwerp opleidingen
uit Brabant benutten door verbindingen te maken tussen sectoren.
Voor: artiesten, academie, afnemers, ontwerpbureaus, High Tech Campus, Brainport, etc.
Outcome: go/no go voor een vervolg-event in 2018.

Open discussie over Technologie en Textiel, ofwel het gebruik technologische toepassingen in onze
dagelijkse kleding ervan.
Onze kleding is al jaren hetzelfde, terwijl de technologie steeds sneller in ons leven laten ingrijpt
middels Industrie 4.0, Printed Electronics, personalised medicine,  etc etc.
Brainport Eindhoven is bekend om haar vele HighTech oplossingen. Eindhoven is ook bekend om haar
mooie ontwerpers en designers, welke van de opleidingen hier afkomen (en daarna verdwijnen....)

Andere steden doen dit al:  #FashionTech BERLIN, FTF Eastcoast, ....  En kunnen we de waanzinnige
creatieve talenten die we hier voortbrengen niet beter te vasthouden en benutten in onze regio zelf ?
Zie het talent op DDW, en de toepassing die onze techwereld nodig heeft om vooraan te blijven
lopen.

Meer events op: http://2017.manifestations.nl/category/events/
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- Realisatie van de prestaties in het plan en evt afwijkingen/wijzigingen:

Onze plannen waren oorspronkelijk:
30 kunstenaars, 3 events en minimaal 10.000 bezoekers

Gerealiseerd is: >100 kunstenaars, >10 events, en 35.000 bezoekers op locatie Veemgebouw en
12.000 in Bibliotheek (en een paar honderd in het Van Abbehuis als onderdeel van Manifestations) en
meer dan 35 partners en sponsoren, vanuit een breed scala aan sectoren. Dat is meer dan verwacht.
Onze inhoudelijke en publieksdoelstellingen zijn ruim behaald.
Er zijn duurzaam talloze partners verbonden, en diverse nieuwe doelgroepen verbonden.

Afwijkingen en wijzigingen in het plan:
Ivm lastminute beschikbaar komen van budget, kreeg Tellart het niet meer voor elkaar de audio te
verwerken. Er is toen gekozen voor een vervangende videowall installatie en mogelijk vervolgbezoek
van Tellart in 2018.
Idem voor de Split Brain Robotics ivm lange transport-tijden uit de VS, er is toen een overleg een
Europese versie van dit werk ontwikkeld met IRS Robotics als hoofdsponsor, top robot pionier van
editie 2016: Freerk Wieringa, diverse programmeurs uit hackerspaces (die normaal niet snel aan
kunstprojecten meewerken, behalve als het “extreem cool” is, en gelukkig viel dit onder die
categorie) en veel geïnteresseerden daarna (ROBOTlove, Re:publica, SHA, Maker Faire Twente, etc).

De sub expo: Internet of Women Things werd veel groter dan gepland, en er is zelfs een “Internet of
Poes Things” toegevoegd. Tegelijkertijd hebben we 30 paspoppen gebruikt en waren we niet alleen
het grootste ART&TECH event van de DDW, maar ook gelijk het grootste E-fashion event van Brabant.
(tijdens Manifestations werd gelijk een e-fashion ronde-tafel-gesprek gehouden gericht op de
toekomst, geïnitieerd vanuit de BOM, om juist alle talent uit de regio nog optimaler te benutten via
samenwerkingen in de toekomst).

Ook dit jaar hebben we op onze eigen flyer onze “DDW tips 2017” gedrukt, met o.a. ROBOTlove, TAC,
Ontdekfabriek, Koert van Mensvoort, e.a.).

Met Ideeënlab en partner TMC is een Virtual Reality rolstoelenproject ontwikkeld, TMC heeft uren
gesponsord in de ontwikkeling van het project, en ivm de voorzicht geschatte bezoekersaantallen
koos de CEO dit jaar voor geen financiële ondersteuning (TMC is de grootste tech-detacheerder van
Eindhoven “als TMC failliet gaat, is ASML ook direct failliet”), wel zijn de eerste verbindingen gelegd,
die willen we verstevigen in de toekomst. Gelijk werden we vooraf en na afloop meermaals
uitgenodigd voor TMC’s entrepreneurial lab om mee te denken en brainstormen over TMC’s eigen
creatieve projecten, die contacten houden we warm. We willen deze contacten en andere contacten
verduurzamen. Zie ook lijst sponsoren&partners en toelichting.

- De wijze waarop invulling is gegeven aan het behouden en uitbreiden van publieksbereik,
nieuwe doelgroepen, publiekssegmentatie, marketing, incl de manier waarop
klanttevredenheid gemeten is en resultaat.

Uitbreiden publieksbereik: allereerst door een A-locatie te kiezen binnen Dutch Design Week. Ook
door het speciaal toewijzen van twee medewerkers met als hoofdtaak het binnenhalen van juist die
doelgroep die uit zichzelf niet naar kunst en cultuur komt. En dat daarna toetsen mbt vragenlijsten.
Daarnaast het non-stop zelf enthousiast blijven maken van de lokale fietsenmakers (je hebt meer aan
2 enthousiaste fans die dagelijks mensen naar jou toesturen, dan aan allerlei organisaties opbellen,
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de kunst is doordringen tot iemands hart en betrokkenheid creëren en dat systeem continue toetsen
en optimaliseren).

Marketing: via een uitgebreid marketing-team. En speciale tekstschrijver die schrijft “zodat haar
moeder het ook begrijpt en leuk vindt”. Samenwerking met alle kunstenaars en kunstacademies in
Marketing, losse E-Fashion persberichten naar Fashion perslijst, en Tech persbericht naar Tech
Redacties Nederland. Losse lokale marketingdame en landelijke marketingdame. Marketing door
partners, zoals de Bibliotheek, en (internet of women things –stijl) vormgeving van het koffie-
wagentje als warme uitnodiging bij de ingang van Bibliotheek (eveneens ingang Design Academy).

Bij MestMedia was het lastig doordringen, totdat bleek dat zowel onze tekstschrijver als onze social
media dame vrienden bij Mest magazine heeft, toen ging het veel sneller. Juist die netwerken
inzetten van je team, levert meer op dan “wat je kan”, maar gebruik maken van “wie je kent”. Bv
Patrick Clerx (Tilburg) actief in promotie van live muziek industrie en culturele sector, is gevraagd de
trailer van Manifestations actief te verspreiden (hij heeft het gedeeld op twee pagina’s en verspreid
naar een aantal mensen). En op die manier zijn er talloze netwerken actief ingezet en benut.
Het intern transport in het VEEM gebouw had beperkingen. Er stonden regelmatig rijen op straat, en
de bezoekersaantallen waren maximaal wat deze locatie aankon. De enige manier om dit nog meer te
optimaliseren is de liften alleen helemaal omhoog te laten gaan, en de bezoekers naar beneden laten
lopen (wat in de praktijk ook vaak gebeurde).

De High Tech Campus was actief in het vertonen van onze Call for Participation en onze Uitnodiging
op al haar 150 schermen, en presentaties op High Tech events.

Hannah en Angela waren actief in het benaderen van hun netwerk (zij lijsten onder) en iedereen die
binnen onze doelstelling (nieuwe doelgroepen) leek te passen. Maarten (sponsor man) ging tijdens
Manifestations dagelijks actief de Volksbuurten in en naar de DDW INFO plaatsen om daar meer
“nieuwe doelgroepen” te enthousiasmeren.
(en natuurlijk onze Offline Dating Bar, door Wat Is Dit Nou Weer – Eindhovens Collectief).

- De wijze waarop invulling is gegeven aan samenwerking en wat het heeft opgeleverd.

Zie lijst partners en sponsoren. Manifestations wordt een steeds breder gedragen event. Met o.a.
lokale initiatieven zoals Wat Is Dit Nou Weer, werd actieve deelname gestimuleerd: er werd samen
gekeken wat er nog nodig was en samen oplossingen gezocht. WIDNW ontwierp de flyer, en bedacht,
toen de torens van Trudo niet doorgingen, een ludieke manier om bezoekers binnen te krijgen, via
een Offline Dating-bar.

De samenwerking met de DDW was ook een fijne. Na jury-tips voor de Young Talents werd ook
nagedacht over hoe de Young Talents verder ondersteund konden worden. Een festival als STRP of
GOGBOT als een losstaand festival trekt naar het kunstprogramma wellicht 20.000 bezoekers,
Manifestations is tijdens Dutch Design Week en heeft daardoor een veelvoud daarvan kunnen
trekken. En ook gaven scholen als St Lucas leerlingen CKV punten als ze naar DDW bezochten, het
ging als een lopend vuurtje door die scholen dat Manifestations voor leerlingen een “topper” was.
Volkskrant Talkshow, Diverse Media zoals Bright, komen anders weinig naar Eindhoven, en zeker niet
allemaal tegelijk. Het heeft duidelijke voordelen om tijdens de DDW te programmeren. Daarnaast zijn
er goede relaties met het Eindhovens Dagblad, waardoor wij goed in de picture staan, in alle top-
lijsten bij hun (soms bovenaan) staan, en vaak de voorpagina halen. Dat heeft grote invloed op de
bezoekers uit de regio. Bij navraag bleken bezoekers speciaal gekomen vanwege berichtgeving in
Eindhovens Dagblad. Manifestations is inmiddels een naam geworden in Eindhoven. En kan ook
alleen plaatsvinden dankzij de actieve deelname van partners. MAD hielp o.a. met bordjes, website
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technisch onderhoud en hosting, ze legden het internet aan, dachten actief mee, voegden locatie Van
Abbehuis toe als locatie van Manifestations (met diverse kunstwerken en spinoffs van de Maker Faire
Eindhoven), ze hadden nèt dat ene audio plugje of snoertje, dat wij soms misten, we leenden twee
tv’s, mediaplayers, een beamer, en veel meer, kortom een waardevolle partner. De BOM (Brabantse
Ontwikkelings Maatschappij) was ook een waardevolle partner, niet alleen co-organiseerden zij twee
events waarin crossovers tussen disciplines centraal staan, ook wisten zij de juiste ingangen en de
meest innovatieve tech uit Brabant te stimuleren door relevante creatieve innovaties (zoals de meest
efficiënte wind-turbine, astronauten-jas, etc) in overleg een plek te geven binnen Manifestations.
Carin wear (High Tech Campus) stimuleerden wij op onze beurt weer extra in de media (zoals in De
Ingenieur), en zij brachten onverwachte dingen mee zoals extra verlichting, grote betrokkenheid. De
Techniekbieb is dit jaar vervangen door andere workshops die plaatsvonden als deel van
Manifestations en Internet of Women Things in de Bibliotheek Eindhoven. Dutch Rose Media gaf
Virtual Reality workshops in de workshop-space. Van de TU/e mochten we tafels, sokkels,
vitrinekasten en andere materialen lenen. En er wordt jaarlijks gekeken welke studenten passen bij
Manifestations. In deze uitwisseling zijn er op onze beurt weer studenten geselecteerd die
presenteerden bij Mind the Step (een gebouw verderop) om later te presenteren bij onze nieuwe
expo’s (o.a. bij Tetem en Avans). Etc, zie lijst onder.
We merken steeds grotere betrokkenheid en waardering voor het gevoel dat Manifestations “van ons
allemaal” is.

- De wijze waarop invulling is gegeven aan ondernemerschap.

1. Deelname betaalde elementen: VR bedrijven en High Tech bedrijven die binnen het creatief
concept passen (Pillo: game kussen, VR Podia, etc, betaalden m2 prijs voor presenteren in de
ruimte).

2. Betaalde rondleidingen
3. Partners inzetten voor bruikleen of goedkope materialen.
4. Doorplaatsen van kunstwerken naar andere locaties/events. Zie specificaties onder en in de

begroting.

Locaties:
zowel Bibliotheek als Veemgebouw (voormalige locatie van de DDW expo VEEM) en partnerlocatie
Manifestations van Abbehuis.
Door het kiezen van meerdere, centrale, locaties, wordt er een bredere doelgroep bereikt: ter
versterking van de doelstellingen.
Locatiegrootte aangepast naar 5000m2, mensen besteedden hier gemiddeld een uur.
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Vragenlijsten:

Totaal aantal respondenten (n) 242

Gemiddelde waardering 7,48

Leeftijdscategorie: Aantal van Leeftijd %
0-16 27 11%
17-24 54 23%
25-40 70 30% meeste
42-59 66 28% daarna deze
60+ 20 8%

Eindtotaal 237

Bent u na het bezoeken van Manifestations van plan ook eens te gaan kijken bij andere culturele instellingen
of events die u nog niet eerder bezocht heeft (van Abbemuseum, STRP, anders) te gaan kijken?
(daarna dezelfde vraag in het Engels)
J 181 (83%) 83%
N 36 (17%) 17%

Gemiddelde van Waardering
per Leeftijdsgroep: Eindtotaal
0-16 7,703703704 hoogste score
17-24 7,226415094
25-40 7,615384615
42-59 7,430769231
60+ 7,388888889
(leeg) 9
Eindtotaal 7,484848485

Beperkingen:
Twee hoogste en twee laagste zijn verwijderd om statistische uitschieters te voorkomen.
Met oog op het bevragen van een zo breed mogelijke doelgroep is de volgende keuze gemaakt:
De vragenlijsten lagen bij de ingang (waar het licht was), en zijn passief en actief ingevuld: met
actieve benadering of zonder benadering, actief op willekeurige momenten en dagen. Ondanks oog
op spreiding, blijft het een beperking met vragenlijsten dat gemiddeld minder kinderen de lijsten
invullen, en vaker de 50+ leeftijdsgroep.

Ook was er soms verwarring waardoor bezoekers de mening van onze partner op de 8ste: BioArtLab in
hun oordeel verwerkten, anderen gaven feedback over de gehele Dutch Design Week (betere
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bewegwijzering en app DDW) en diverse mensen hadden tickets gekocht en vroegen in de comments
naar famillietickets (dit laatste merkten we zelf tijdens de week op, DDW heeft toen een aantal
borden aangepast, waaronder die met VEEM rechtsaf, waar wij linksaf zaten. Ook heeft de DDW de
eigen offline kassamensen beter geïnstrueerd geen tickets bij de eigen kassa’s meer te verkopen voor
Manifestations. De website van de DDW had wekenlang per abuis op de Manifestations pagina staan
dat het een betaalde expo was, met link naar de betaalpagina van de DDW, er zijn diverse gezinnen
die geld aan DDW betaald hebben, en alleen naar Manifestations wilden. DDW kan niet achterhalen
hoeveel mensen dit zijn geweest).

Van de comments leren wij het volgende:
Betere bewegwijzering buiten
Meer uitleg en betere bordjes binnen (er waren er 1 a 2 per werk, op een strategische positie, maar
die moeten toch beter "in your face", dat hebben we niet op tijd opgemerkt), en kunstenaars geen
pauzes meer geven of duidelijker om vervangers vragen (dit laatste is niet altijd mogelijk, wel een
wens van de bezoeker, we gaan nog puzzelen hoe we het best aan deze wens tegemoet kunnen
komen).
Subthema's duidelijker uitleggen en vormgeven (bv door losse posters), evt een audiotour of meer
routes/boekjes (dit was ook een budget en inrichtings keuze: stond nu online en 1 grote poster bij
elke verdieping, alleen handouts in de bieb).
Kids vinden Games en Robots cool.
Meer interactief werk
Evt meer verlichting op de expo (nu donker voor oudere mensen)
Mensen vinden het leuk!

Conclusie:
Van de 242 ondervraagden: Manifestations kent bezoekers uit alle leeftijdscategorieën. Het grootste
deel van de bezoekers is tussen de 25-40 jaar oud. Het grootste deel van de bezoekers is na het
bezoeken van Manifestations ook van plan eens te gaan kijken bij andere culturele instellingen of
events die zij nog niet eerder bezocht hebben (van Abbemuseum, STRP, anders).
De gemiddelde waardering is een 7,5. Alle leeftijdsgroepen waarderen gemiddeld tussen een 7 en
een 8. Tips en reacties: Meer uitleg gevraagd en bezoekers zijn positief.

Partners:
Commercieel en sales Manager Maarten van Beugen maakte in 2017 een eerste aanzet waarin meer
dan 100 relevante partijen werden benaderd uit o.a. reclame, VR, technologie sector, om langdurige
toekomstige relaties mee op te bouwen op gebied van sponsoring.

De komende jaren wordt deze lijst verder uitgebouwd en de contacten geïntensiveerd.

In 2017 zijn er diverse sponsors verbonden aan Manifestations, waaronder IRS Robotics.
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MAD: aanleggen internet, technisch onderhoud website, mailchimp gebruik, stagiare voor flyer, 2
tv’s, stekkertjes, logeeradres, 2 vrijwilligers voor op en afbouw.

Hyperspace: betaalde deelnemers.

High Tech Campus: Promotie op 150 beeldschermen, netwerk
events, High Tech meets Artist Event. Fashion Event.

TMC: brainstorm over VR
rolstoel project en opbouw naar
toekomstige samenwerking

University Twente: sponsoring
Sensoree project. En
aankondiging via DesignLab
Twente.

Tetem: sponsoring paspoppen
en internet of women things pre-
project, na-projecten bij Tetem /
Avans (via Tetem) en Maker
Faire Twente (via Tetem). Spiegel
Leonardo Salvaggio,
aankondigingen.

Hackerspace  Nijmegen &
Hack42: programmeren Kuka
Robots. Uitlenen IR lightcurtains
voor veiligheids-eisen robots.

Hackalot: Tiara workshop en
hulp opbouw

Tkkrlab: sponsoring videowall en
Turret.

WIDNW: Sponsoring ontwerp
poster,  Offline dating-bar bij
ingang

MIT medialab: Sponsoring werk
Cindy Kao

Bits of Freedom: Uitleen
Maskers Leonardo Selvaggio.

Oddstream (grootste media art
festival Arnhem & Nijmegen):
wederzijdse promotie,
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sponsoring Kameleonrok (mmv Hackerspace Nijmegen)

Ideeënlab: Sponsoring VR Rolstoelproject en lenen VR apparatuur en uren aan VR Intimacy project
en ontwerp en bouw Volvo Design Ride promotie Manifestations.

BioArtLab: Sponsor en Partner Locatie. Gezamenlijk inhuren van schoonmaakwagens, etc.

Bibliotheek Eindhoven: Partner en deel productie en uitvoering Internet of Women Things in
Bibliotheek Eindhoven, handouts, vrijwilligers, signing, Ontwerp
koffiewagentje, plattegrond, opbouwmaterialen, etc.  deelnamekosten
locatie 300 euro en 2500 euro ex btw.

Trudo&KlokCh: Korting huur, en meedenken over de locatie en signing

TU/e: Materialen (sokkels, tafels, vitrinekast)

IRS Robotics: 2 grote Kuka Robots (grootste merk industrie robots)

Effenaar: lenen VR Telefoons

VRMaster: lenen VR apparatuur

Martine Willekens (Peperoffice, deed eerder de promotie van o.a. JA, Natuurlijk en van Twente
Biennale):
Zij heeft besloten haar factuur aan Manifestations volledig te sponsoren.

Freerk Wieringa:
Dit was een co-productie, dus alleen materiaalkosten betaald. Wilde autonoom blijven en geen co-
eigenaarschap. Wel is er een fee afgesproken wanneer wij nav internationale presentaties en
lezingen over Manifestations, aanvragen krijgen voor zijn kunstwerken.

Betaalde deelnemers:
Pillo (gaming kussen: startup Eindhoven), KaiserVR, MartijnKors, Studio Sjoucke VR (Virtual Reality
bedrijven Eindhoven, lid van Hyperspace Collective), Philips CREO (nieuwe Light-technologie: huurde
ruimte en gaf workshops tijdens Manifestations),
BOM: High Tech Event, E-fashion event met o.a. Summa College en talloze enthouasiaste relevante
partijen in Brabant en verder.

Betaalde rondleidingen aan o.a.:
WDKA, Summa college, St Lucas, Health 2 Business

Facturen aan:
Doorverkoop Verduistering aan de huurders NA ons.

Brabanthallen en Laygho via Nonja Paulissen:
Hergebruiken Laygho materialen in Brabanthallen: omdat onze betrokken teamleden groot landelijk
netwerk hebben en goodwill voor Manifestations kregen, kregen wij van Laygho en de Brabanthallen
gratis geïmpregneerd doek om anderhalve verdieping in het Veemgebouw mee te verduisteren en
later door te verkopen aan de volgende huurder (dit zijn gigantische hoeveelheden doek).
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Voor een 2de editie is dit toch al een indrukwekkende lijst sponsors, die voor de toekomst
verstevigd en uitgebreid zal gaan worden, door een team.

Baten uit ruimte:
In 2017 is er een begin gemaakt van een brug tussen kunstenaars en commerciële bedrijven, die
bijdragen aan de deelname aan Manifestations, zo heeft Philips CREO 1200 euro bijgedragen ivm hun
oppervlakte, presentatie en workshops, en lagen de overige deelname kosten tussen 125 euro (voor
1 dag) en 850 euro. Er is bewust gekozen voor een ruimte met veel oppervlak, en de sponsor- en
cijferdocumenten van DDW en de eerdere Manifestations werden hiervoor herschreven en tot een
Commerciële Deelname- verkoopdocument gemaakt. En Maarten Beugen is meer dan twee
maanden actief bezig geweest gepaste commerciële partners binnen te halen.
Bovendien past dit ook goed in het plan: jong talent ondersteunen, grote namen als “trekkers”  en
tech bedrijven met creatieve presentaties betalen mee aan de huur en kosten van de ruimte
(uiteraard met een streng kwaliteit selectie criterium, of het meedenken, zoals bij VR podia, van het
technisch product naar een artistiek inhoudelijk kwalitatieve presentatie: samen werd bedacht in een
technologische environment: droevige kinderen dichterbij te halen, aandacht te geven en knuffels, zo
te leren dat je droevige kinderen niet moet negeren, maar moet helpen: Tech For Good).

Mensen manager Hannah:  het betrekken van een mensen manager is essentieel, het levert blije
mensen op, en toegewijde vrijwilligers. Hannah is nog steeds actief in het betrekken van hulp en
mensen richting Manifestations, en ook om door het jaar heen, het team vrijwilligers actief te
houden. Zo is er onlngs een nieuwe social media manager (vrijwillig en onbetaald) begonnen.
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Toekomst:

- Van Berlo vragen als sponsor voor de Young Talent Award.
- ASML vragen als sponsor voor ….

Overige verdiencapaciteit: locatie afhankelijk, bv horeca, kunstfondsen, deelname door
opleidingsinstellingen (Utwente betaalde altijd mee, ca 1700 aan presentatiekosten voor studenten,
waarvan wij zwart doek huurden, trussen, huur goede locatie en zijzelf de tv’s, en wij ook extra de
studenten erop “drillden” om echt op tijd en ALTIJD werkende installaties te hebben staan).

Vermarkten:
Op dit moment zijn gesprekken over het vermarkten van onderdelen van Manifestations met:

AVANS Hogescholen (expositie over Safety)
TETEM kunstruimte (meerdere exposities)
De Effenaar
CCC Congress (grootste Europese Hackers event)
Re:Publica (grootste Duitse media event)
Maker Fair Twente
Universiteit Twente
TMC
Bright Days
ThingsCon
Summa College
JADS via gedeputeerde H Swinkels
20 internationale festivals benaderd voor vertoning daar.

Deze lijst moet worden uitgebreid en een productieteam hiervoor ingeschakeld.

Bereik nieuwe doelgroepen:
Naast de snackbars (meer dan 10!) en de jaarlijkse enthousiaste fietsenmakers, hebben we ook
communicatie gedaan richting doelgroepen van de onderstaande organisaties:
Bibliotheek
Fitnessschool
Juridisch loket
Leger des Heils
Broodjeszaken
Hobbywinkel
Coffeeshop
Sexshop
Dierenwinkel
Lunchroom
Wijkkrant en folder verspreider (die heeft er 1000! Uitgedeeld)
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Kledingmaker
Fietsenmaker
Vintage lampen zaak
Verzamelbedrijfsruimtes (zoals Plan B)
Een paar kringloopwinkels en
Een stuk of tien uitzendbureau
Fietsen verhuurders (stuurden dagelijks tientallen enthousiaste bezoekers naar ons toe)
DAF museum (wilden nog even wachten)

Daarnaast werklijst activiteiten nieuwe doelgroep betrekken, benaderde organisaties: (via Hannah
en Angela)
COSplay scenes betrekken als vrijwilliger
Huiskamer
Lucas college
De Hub Eindhoven
Thijs Franssen Ergon
EindhovenDoet
Open Business Borrel Eindhoven
Philips museum
Stichting Stimulans vrijwilligers Veldhoven
Regionale vrijwilligers websites
Eindhoven Vrijwilligerspunt: http://www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/
Maatschappelijke stage PiusX college
Goede connecties en regelmatig artikelen in Eindhovens Dagblad
Wiskunde studenten
Vloggers
vrijwilligers organisaties in Bergeijk, Waalre (https://www.goedvoormekaarwaalre.nl.), Valkenswaard
(02-10: geplaatst), Someren (zie hier onder) en Best benaderd (geplaatst). Wordt vervolgd
03-10 Onis (Someren) Carien van Eijnden  gaat statushouders vragen als vrijwilligers en voor
rondleiding
Monique van Dam, One world citizens Eindhoven
PVGE Vereniging voor Senioren Veldhoven - oproep in digitale nieuwsbrief PVGE
Wim Kemps van PVGE federatie senioren Philips opnieuw gemaild voor vrijwillgers
Cordaad gaat advertentie promoten C.vanEijden@oniswelzijn.nl
lerares Statushouders Geldrop gevraagd contact op te nemen voor rondleiding
Eindhoven Doet
Doelgroepen betrekken: contact gehad met Kunstroute65, Maker Fair, Docfeed, Vitalis Kunstzaken;,
Brainport, Ontdekfabriek, Microlab en Atelier Eindhoven, Fablab. naschoolse opvang, BSO
(Buitenschoolse Opvang).

Expat groepen en High Tech Campus. High Tech Campus plaatste 4 weken lang: 2 series: 1 oproep
voor deelname en 1 uitnodiging voor Manifestations, op hun 150 schermen incl koffieapparaten.
St Lucascollege: 2 stagiaires die mee hielpen opbouwen
St Lucas gaf studiepunten voor het bezoeken van onderdelen van DDW, Manifestations was bij de
studenten favoriet)

Benaderde scholen/organisaties voor nieuwe doelgroepen (door Angela Vissers):
Sint Lucas rondleiding
Novalis middelbaar vrije school
Bs Talisman basisschool
Sint Joost academie
Philips Federatie rondleiding en vrijwilligers
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Activiteitencentrum Eindhoven rondleiding hersenbeschadiging
Drents Dorp Rondleiding buurtmensen
Taalbrug Rondleiding
Stadhobbycentrum Eindhoven
korfbalvereniging
Tariq basischool
Salto school de Opbouw basisschool Eindhoven
Drents Dorp
Novalis VMBO- theorie 14 jaar oud
14 chinezen Sint Lucas uitwisseling
Sint Lucas 2e jaars creatief enoly 15 studenten
Olivia 13u woensdag
Korfbalvereniging
ID studenten

Rondleidingen
1. Sociale werkplaats (dinsdag) Ergon (16.30-18 u) met uitloop naar 19 uur.
2. Avans: internationale studenten, Engels sprekend 22 jaar en ouder
Fontys
3. Health2Business (o.a. met Van Berlo)
4. Diverse rondleidingen Hogescholen en landelijke kunstacademies, o.a. Willem de Kooning
Academie Rotterdam, Summa College ROC, St Lucas, etc.
5. Rondleidingen via wethouder Depla met mensen die anders niet de DDW zouden bezoeken
6. diverse rondleidingen vanuit de DDW

Benaderde partners, sponsors, deelnemers (via Maarten en Hyperspace Collective), o.a:
Studio Sjoucke Sjoucke Hooghiem
Antoinette Hoes
Skybox Remco Knol
Van Berlo Marlon van Schellebeek

Han Toebast
Wlado Reinders

Studio Airport Maurits Wouters
GBO innovations Rob Crins

Jeroen op ten Berg
Apvis Louk
MediaMonks Joris
Random Studios Debbie Schonenberg

Daan
Wonderland Stefan Abrahams
DDB &Tribal Kirsten
Online Department Machiel Oskam
INAVV Marlij
De Vriesproject Herman de Vries
Lukkien Ede Hans Kok

Henny Jansen
Inside Secure Amanda Verdonk
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Pro drive technologies Jolijn Verhagen / Erik Zeegers
Ruud de Vries

Buildinamsterdam Daan klaver
Dutch Game garden
Momkai Harald Dunnink
Superrebel Erwin, Bonnie
Poolworldwide Claudia
Cartelle Stevijn van Olst
Born 05Dennis van Vught
Jonathan Puckey Jonathan
Moederschip Wim-Jan Smits
Bravoure Milou Hofmeijer
Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) Marloes Voskuilen
Greenhouse Group
Wirelab Creatives Twan Pastoor
Achtung Mervyn
Superherocheesecake Jordi romkema
Lost Boys International
LedyearArjan Kip
Minor Virtual Reality Sjaak
IN Motion VR Gert Jan Brok
High Tech NL Thijs Dorssers
Perfect Fools
W+A Amsterdam Geoffrey Lillemon
Conceptlicious Rene Stam
Clear Channel Nederland
Hecla Professional Audio & Video Systems bv
BPR visie balie
INDG Reinier Lensink
Intoom interieur en design Thomas
patra B.V.

PARTNERS OID
Novelt algemeen
NovelT Claudia Mossel
Health2business Margot Stouthart
Coöperatie Slimmer Leven Charel Klerkx, MSc
Thingscon Iskander Smit
Vree Menno Bisschops

RESN
Stichting DISIN Digital Signage Nederland Michael Stalvoort
VHTO Cocky Booij
Girls day Jara Frederiks
Engineering en fashion
GGZEi Joep Kolijn
Ingredientmedia Joep Oudenhuisen
Hyperspace Frederike Manders
Enversed Suzanne Schreur

overige relaties
Ernst-Jan Louwers
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BOM/Peter Visser: gaat event doen op de woensdag en brengt ca 800 euro mee
(working list last year, which of these names could be potential interesting for 2017?)
NAAM CONTACT
TUE Bouwkunde Tom Veeger
DDW Dries Wagenberg
Gemeente Ehv Robert Elbrink
EHV365Mark de Greeff
Holst / BOM Peter Visser
Van Abbemuseum Daniel Neugebauer
Rathenau Rini van Est
TUE ID Berry Eggen
Bibliotheek Albert Kivits
Fontys Eric Slaats
Microlab Luuk Visser
ASML Jos Vreeker
Summa Jean Paul Verhofstad

MakerDays Olga Coolen MF
Hyperspace Frederike
HAS Evert-Jan Ulrich
Trudo Thom Aussems
LumensJos van Nunen
NXP Hans Brouwhuis

Gemeente Ehv Depla

The Hub
EHV366Peter Kentie
Baltan Olga Mink
Baltan Koen Snoekx
Ontdekfabriek Chris Voets
Techniekbieb Erika Wijntjes
Trinoom
Philips Design Jeanne de Bont
rathenau rini van est
rinnie van est tu/e Technische Innovatiewetenschappen
brabant kennis joks janssen
platform ontwikkelaar cees jan mol
TMC

*Leden Hyperspace (VR / AR collectief):
MaMaProdukties Frederike Manders
Bureau GUM Gudule Martens
Create_IT Martijn Kors
Dreamlaze Edward Drabovitch
Incendia Alex Hermanns
Manus Machina ARVR bedrijf
Unit040ARVR bedrijf
Krachtgroen ARVR bedrijf
Interupsy ARVR bedrijf
Visit-U ARVR bedrijf
Informed ARVR bedrijf
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VR Master ARVR bedrijf
Studio Sjoucke ARVR bedrijf
VRC ARVR bedrijf
Ideeenlab ARVR bedrijf
Dutchrose ARVR bedrijf
Vroom Training ARVR bedrijf
Dtecta ARVR bedrijf
GGZE ARVR bedrijf
Create-IT ARVR bedrijf
Vree.world ARVR bedrijf
InMotionVR ARVR bedrijf
Stijn Kaiser ARVR bedrijf
Pillow's willow ARVR bedrijf
XAPF ARVR bedrijf
360verbeelding ARVR bedrijf
YadoVR ARVR bedrijf

Benaderde partners, sponsors via Claudia Borges:
Richard van der Laken, founder and director What design can do
Geke van Dijk Co-founder and Director STBY at REACH Global Design Research
Pepijn Zurburg Founder of De Designpolitie / Founder What Design Can Do / Founder the Daily Gorilla
Lorna Goulden Lead Product Realization Director, Europe, Cognizant Digital Business
Carolien Nijhuis Managing Director Internet of Things at KPN
Jack Constantine Chief Digital Officer at Lush Cosmetics
Karen Huxley International PR at Lush Fresh Handmade Cosmetics

Lenneke Bolkenbaas Brand Communications Specialist LUSH | UK & Europe
Ruby Lee van Hoorn PR Manager at LUSH | UK & Europe
Bodyshop -> contacted - no answer, contacting again
http://girlsintech.org/
https://www.stby.eu/ -> contacted via altpwr (note to myself)
http://www.reframingacademy.com/
http://www.designpolitie.nl/
https://socialinc.nl/
Triodos bank

Human Augumentation
Investor https://angel.co/maltemi-human-augmentation/syndicate/ -> done

Health
Disabilities
https://www.siza.nl/

Iot
https://www.thethingsnetwork.org/community
https://slimdesign.com/
http://twnkls.com > contacted

Ai
https://www.braincreators.com/

Investors
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http://www.lab.coop/

Duurzaamheid
https://www.therockgroup.biz/
Eneco > contacted

Help with marketing
https://www.tamtam.nl/ -> contacted
https://backspace.studio/
https://www.mirabeau.nl/
https://socialinc.nl/

Zorg
https://www.stz.nl/ - contacted

Overige
https://wetransfer.com/
https://www.ikeafoundation.org/
https://www.dezeen.com/
http://www.designindaba.com/
https://motherboard.vice.com/en_us
https://form.de/en

 Foto’s en pers-screenshots

Find photos and videos online:

www.flickr.com/manifestations
www.manifestations.nl
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Workshops in Bibliotheek Eindhoven (als onderdeel van Manifestations – Internet of Women Things:
glitter & tech).

Het gaat te ver om alle quotes, foto’s en screenshots hieronder te plaatsen, dus hierbij een selectie:
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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): 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”.

DDW met meer dan 100 locaties zet Manifestations als 1 van de hoofdlocaties op
haar kaart en route-borden.

“For me, Manifestations was better than @Ars Electronica” – Stefan Marsiske (ex-
innovation manager Siemens)

@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.
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De Gelderlander

10 november 2017 vrijdag

Terug naar het moment zelf

BYLINE: PIET VENHUIZEN

SECTION: De Gelderlander; Blz. 2

LENGTH: 278 woorden

HIGHLIGHT: Wie?

Channin Scholten (25). Heeft afgelopen zomer de studie Interaction Design afgerond bij
kunsthogeschool ArtEZ in Arnhem. Werkt nu bij een ontwerpbureau in Nijmegen. Won vorige
maand de Young Talent Award van de expositie Manifestations, een onderdeel van de
Dutch Design Week in Eindhoven.

Wat?

Haar afstudeerproject Moment == Memory. Dit bestaat uit een handschoen voorzien van een
hartslagsensor en een huidgeleidingssensor (die de zweetproductie meet). Bovendien een
minifilmcamera, voorzien van een lichtmeter, die op de borst van de drager gespeld moet
worden. Als de twee sensoren opwinding registreren (of de lichtmeter veel licht), gaat de
camera draaien. Tot slot een videoinstallatie om de beelden van de camera te vertonen. De
schermen tonen eerst een flits van het beeld, dan een vaag beeld, dan een detail en
uiteindelijk het hele beeld.

Waarom zo?

Channin Scholten: ,,Mensen zijn tegenwoordig constant bezig met fotograferen en filmen.
Dat zie je overal: bij een concert, een diploma-uitreiking, een festiviteit. Gevolg is dat ze
meer bezig zijn met het vastleggen van het moment dan met het moment zelf. Ze creëren
daardoor geen sterke herinnering. Mijn apparatuur is daar een oplossing voor. De camera
gaat vanzelf draaien bij een moment van opwinding. De drager hoeft zich niet meer te
bekommeren om het beeld, want dat komt vanzelf.''
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Wat nog meer?

Scholten: ,,Het communicatiemateriaal dat ik maak voor het ontwerpbureau waar ik werk.
Voor bedrijven en de medische wereld. Verder ben ik door de Young Talent Award
ontzettend geïnspireerd om mijn afstudeerproject verder uit te werken en de techniek te
perfectioneren.''

GRAPHIC: Channin Scholten toont de handschoen en heeft het cameraatje gespeld op haar
blouse.

PUBLICATION-TYPE: Krant

Eindhovens Dagblad

25 oktober 2017 woensdag

Zuid Editie; West Editie; Noord Editie; Oost Editie; Stad Editie;
Helmond Editie

[Zo langzamerhand kent iedereen wel de luchtzuivere...]*

BYLINE: ROB SCHOONEN R.SCHOONEN@ED.NL

SECTION: Eindhovens Dagblad; Blz. 4, 5

LENGTH: 531 woorden

HIGHLIGHT: Heel ingenieuze projecten in het Klokgebouw en versmelting van technologie
en kunst in het Veem: de DDW biedt voor ieder wat wils.

Zo langzamerhand kent iedereen wel de luchtzuiverende projecten van ontwerper Daan
Roosegaarde (ja, die van het Van Gogh-fietspad bij Nuenen). Het is slim om ook even te
gaan kijken bij het object 'Onda' van Joca van der Horst in het Klokgebouw. Deze student
Industrial Design van de TU/e heeft een coating voor textiel bedacht. En die nano-coatings
zetten luchtvervuiling om in onschadelijke watermoleculen. Hoe simpel kan geniaal zijn?
Bovendien werkt het feilloos. Op een proefopstelling druk je op de stof, die vervolgens gaat
pulseren en de lucht begint te reinigen. Is de lucht smerig, dan gaat-ie sneller tekeer. Is de
lucht schoon, dan houdt de beweging een rustiger tempo aan. Dat het ook écht werkt, bleek
twee dagen terug; toen vloog er in de hal een robot in de fik: 'Onda' reageerde direct.
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Er staan veel, heel veel van dit soort ingenieuze projecten in hal 3 van het Klokgebouw, waar
de presentatie Mind the Step onderdak heeft gevonden. Die bundeling van projecten van de
drie technische universiteiten in Nederland werkt. Ook dit jaar. De TU/e, de TU Delft en The
University of Twente laten slimme oplossingen voor soms zeer complexe vraagstukken zien.
Mooi is ook dat faculteiten even niet lijken te bestaan: die vloeien hier - in de vorm van
studententeams - heel organisch in elkaar over. Misschien dat door die onbaatzuchtige
versmelting van disciplines er van die goede ideeën ontstaan. Mooi dat ook hier -
vergelijkbaar met de Graduation Show van Design Academy Eindhoven - het realiseren van
een betere samenleving voorop staat.

Verder in het Klokgebouw een keur aan (vooral) productdesign. Stoelen, hippe kleding, een
nog hippere motor. Maar ook een fikse stand van Smurfit Kappa. Die specialist in papieren
(of kartonnen) verpakkingen heeft een club studenten van de kunstopleiding ArtEZ gevraagd
aan de slag te gaan met hun materiaal en ook dat leidt soms tot verrassende resultaten.
Carlijn Veurink bijvoorbeeld, trapte niet in de val van krukjes en stoeltjes, maar maakte een
kledingstuk van karton. Die 'Paper Suit' omvat ook stroken die aan de vingers worden
vastgemaakt en waarmee je heerlijk kunt spelen. En: je hebt een prachtig kostuum voor een
dansstuk bedacht.

Prijzen

Even verderop in het Veemgebouw is het even zoeken naar de ingang van de jaarlijkse
presentatie van de Dutch Design Awards, maar die expo staat als een huis. Zaterdagavond
weten we wie er met de prijs voor het beste ontwerp aan de haal gaat.

Wat verdiepingen hoger (8 en 9) is Manifestations geland. Vorig jaar ging die
tentoonstelling met flink wat prijzen aan de haal. Dit keer oogt de presentatie wat
rommeliger. Mogelijk komt dat door de structuur van het gebouw; de zware pilaren, lage
plafonds en de donkerte zijn daar debet aan. Genoeg boeiends valt er ook hier te ontdekken.
Zoals de aandacht vragende fashion van Maartje Dijkstra. Haar vier prachtige modellen
staan welhaast symbool voor wat de expo uitdraagt: innovatieve technologie laten
versmelten met bijzondere kunst.

Mind the Step

en andere exposities. Klokgebouw, Strijp-S.

Manifestations

en de Dutch Design Awards en meer expo's in Het Veem, Torenallee, Strijp-S.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: ,

GRAPHIC: De vier prachtige modellen van Maartje Dijkstra.

PUBLICATION-TYPE: Krant
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Eindhovens Dagblad

25 oktober 2017 woensdag

Zuid Editie; West Editie; Noord Editie; Oost Editie; Stad Editie;
Helmond Editie

Mode centraal bij DDW Live

BYLINE: ROB SCHOONEN

SECTION: Eindhovens Dagblad; Blz. 5

LENGTH: 101 woorden

Tijdens de derde DDW Live schuiven vandaag twee curatoren aan van exposities waarin
mode een belangrijke rol speelt. Harm Rensink heeft in het voormalige pand van V&D in het
stadscentrum Modebelofte gemaakt, met daarin werk van net afgestudeerden
modestudenten. Viola van Alphen is verantwoordelijk voor de expositie Manifestations op
de achtste en negende verdieping van het Veemgebouw.

DDW Live, met ED-kunstredacteur Rob Schoonen als gespreksleider, is elke dag vanaf
12.00 uur live te volgen via ed.nl/facebook. De uitzendingen zijn later terug te kijken via
ed.nl.

PUBLICATION-TYPE: Krant

Brabants Dagblad

19 oktober 2017 donderdag

Bommelerwaard Editie; Den Bosch Stad Editie; Langstraat Editie;
Meierij Editie; Oss Editie; Tilburg Editie; Veghel-Uden Editie



27

10 tips voor de Dutch Design Week

SECTION: Brabants Dagblad; Blz. 4, 5

LENGTH: 832 woorden

HIGHLIGHT: Meer dan 2.500 vormgevers en designstudio's laten de komende Dutch Design
Week, van 21 t/m 29 oktober, hun nieuwste werk zien in Eindhoven. Met bijna vijfhonderd
tentoonstellingen, seminars, shows, presentaties, workshops en muziekuitvoeringen. Rob
Schoonen verzamelde tien tips.

1.

Talenten

De Graduation Show van Design Academy Eindhoven is steevast een van de hoogtepunten
van de DDW en dat is dit jaar niet veel anders. Verbluffende projecten en
verbazingwekkende producten zie je er ook dit keer. Billie van Katwijk is een van die
talenten. Zij presenteert Ventri, prachtige handtassen, gemaakt van: koeienmagen.
Gewoonlijk verdwijnen die in hondenvoer, maar Van Katwijk transformeerde die flubberende
organen tot bijzonder aantrekkelijke accessoires. De nieuwe eigenaar mag uitzoeken welke
van de vier magen aan haar arm hangt.

Emmasingel 14

2.

Prijzen

Het beste Nederlands design van het afgelopen jaar, dat is wat je te zien krijgt op de
expositie van de Dutch Design Awards. Er zijn dit keer 27 genomineerden in de verschillende
ontwerpdisciplines - van fashion via habitat tot productdesign - en dat wordt dus weer zweten
tot de 28ste, als tijdens het feest in de Effenaar de winnaars bekend worden gemaakt. In de
categorie fashion is de herfst-wintercollectie 2017 van het nog jonge label Sies Marjan een
van de kandidaten. Draperen staat centraal.

Het Veem, Torenallee 80

3. Toekomst

In 2016 werd de presentatie Manifestations uitgeroepen tot de beste van dat jaar. Terecht.
Ook deze editie - op maar liefst twee verdiepingen van Het Veem op Strijp S - ziet er
veelbelovend uit. De expo op 4.500 vierkante meter geeft mooi inzicht in hoe vormgevers en
kunstenaars onze toekomst zien. Op allerlei gebied, van dating op geur tot en met een
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elektronische huisdokter. Of een robot die eikenprocessierupsen eet en die dat materiaal via
biocellen omzet in een stof om zichzelf te voeden.

Torenallee 20 (ingang zijkant)

4. Modebelofte

Alleen al vanwege de bijzondere locaties is de jaarlijks presentatie van Modebelofte iets om
naar uit te kijken. Na een bar op het Stratumseind, het voetbalstadion van PSV en het dak
van De Bijenkorf, landt het gezelschap nu in het pand waar voorheen V&D huisde. Dit jaar
wordt onder de noemer Digital realists de digitale technologie als nieuwe norm omarmd. Een
flink aantal net afgestudeerden van academies uit binnen- en buitenland laat dat zien in een
compleet gestript gebouw.

Vrijstraat 11

5. Sectie C

Het is niet meer zo rauw als in de begintijd, toen je er amper een kop koffie kon krijgen en
het flink zoeken was naar een toilet, maar Sectie C blijft een echte werkplek waar het heerlijk
ruikt naar zaagsel, ijzerslijpsel en houtoventjes. Rond de honderd vormgevers en andere
creatievelingen hebben hier hun domein. Er zijn bijzondere muziekoptredens en speciale
diners ín de werkplaatsen. Tip: ga niet met de auto naar Sectie C: parkeren is een ramp.
Maak gebruik van shuttle, taxi of fiets. Daalakkersweg 2

6. Food

Ooit verraste ze alles en iedereen met ijsjes-met-olijfolie-smaak. Nu, twaalf jaar later,
experimenteert ze met botten van bokken: levert dat lekkere bouillon op? Annelies Hermsen
is een van de langst werkende fooddesigners in de regio en is zeer recent verkast naar het
complex van Piet Hein Eek. Tijdens de Dutch Design Week kun je een blik werpen in dat
atelier, waar Hermsen graag mag experimenteren met - zoals zij zelf zegt - 'culinaire
brouwsels'. En kun je proeven. Dit keer die bouillon. En er is ook werk van twee vrienden te
zien: Crêpe Susette & Maarten Baptist.

Piet Hein Eek, Halvemaanstraat 34

7. Verplichte kost

De eindexamententoonstelling van de Design Academy mag dan een moetje zijn, de
expositie van Dutch Unvertuals is dat óók. Elk jaar slaagt het collectief - met wisselende
samenstelling - erin om wezenlijke vragen te stellen over het design van nu. Dit keer twee
presentaties. In de ruimte van EDHV zijn maar liefst zo'n vijftig ontwerpers bijeengebracht die
ooit hebben meegewerkt aan het jaarlijkse project. Een soort reünie, van het goede soort.

Fuutlaan 12b

8. 2.000 m2 design

Het is een van de design-hotspots van de stad en al helemaal tijdens de DDW. Elk hoekje
van het complex wordt dan optimaal benut en dat levert iets meer dan 2.000 vierkante meter
expositieruimte op. De fraaie expo New Icons is er (nog) te zien, maar ook twee
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kunstopleidingen tonen er nieuw werk, net als net-afgestudeerden van de Design Academy.
Eveneens hier van de partij: Studio Job (met textiel, onderdeel van de pop-up van het
Textielmuseum in Tilburg).

Kazerne, Paradijslaan 2-8

9. Oekraïne

Nee, nu even niet over het conflict, hervormingen of de crisis, maar over creatieve
Oekraïners die tijdens de DDW recent werk tonen in het TAC. De culturele hotspot heeft een
naam hoog te houden in tonen van design uit Oost-Europa. Na de Polen ruim baan voor
meubels, technologie en mode van (o.a.) Oekraïners. Vonderweg 1

10. Van Abbe

De samenwerking tussen de Design Academy Eindhoven en het Van Abbemuseum begon
vier jaar geleden. Nu start een nieuwe serie van vijf tentoonstellingen. De rijke geschiedenis
van de Design Academy wordt gekoppeld aan werken uit de collectie van het museum. Denk
aan Van Bakel, LeWitt en Hocks: spannend dus.

Bilderdijklaan 10

GRAPHIC: 1. TalentenDe Graduation Show van Design Academy Eindhoven is steevast
een van de hoogtepunten van de DDW en dat is dit jaar niet veel anders. Verbluffende
projecten en verbazingwekkende producten zie je er ook dit keer. Billie van Katwijk is een
van die talenten. Zij presenteert Ventri, prachtige handtassen, gemaakt van: koeienmagen.
Gewoonlijk verdwijnen die in hondenvoer, maar Van Katwijk transformeerde die flubberende
organen tot bijzonder aantrekkelijke accessoires. De nieuwe eigenaar mag uitzoeken welke
van de vier magen aan haar arm hangt.Emmasingel 14

2. PrijzenHet beste Nederlands design van het afgelopen jaar, dat is wat je te zien krijgt op
de expositie van de Dutch Design Awards. Er zijn dit keer 27 genomineerden in de
verschillende ontwerpdisciplines - van fashion via habitat tot productdesign - en dat wordt
dus weer zweten tot de 28ste, als tijdens het feest in de Effenaar de winnaars bekend
worden gemaakt. In de categorie fashion is de herfst-wintercollectie 2017 van het nog jonge
label Sies Marjan een van de kandidaten. Draperen staat centraal.Het Veem, Torenallee 80

3. ToekomstIn 2016 werd de presentatie Manifestations uitgeroepen tot de beste van dat
jaar. Terecht. Ook deze editie - op maar liefst twee verdiepingen van Het Veem op Strijp S -
ziet er veelbelovend uit. De expo op 4.500 vierkante meter geeft mooi inzicht in hoe
vormgevers en kunstenaars onze toekomst zien. Op allerlei gebied, van dating op geur tot en
met een elektronische huisdokter. Of een robot die eikenprocessierupsen eet en die dat
materiaal via biocellen omzet in een stof om zichzelf te voeden.Torenallee 20 (ingang zijkant)

4. ModebelofteAlleen al vanwege de bijzondere locaties is de jaarlijks presentatie van
Modebelofte iets om naar uit te kijken. Na een bar op het Stratumseind, het voetbalstadion
van PSV en het dak van De Bijenkorf, landt het gezelschap nu in het pand waar voorheen
V&D huisde. Dit jaar wordt onder de noemer Digital realists de digitale technologie als
nieuwe norm omarmd. Een flink aantal net afgestudeerden van academies uit binnen- en
buitenland laat dat zien in een compleet gestript gebouw.Vrijstraat 11
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5. Sectie CHet is niet meer zo rauw als in de begintijd, toen je er amper een kop koffie kon
krijgen en het flink zoeken was naar een toilet, maar Sectie C blijft een echte werkplek waar
het heerlijk ruikt naar zaagsel, ijzerslijpsel en houtoventjes. Rond de honderd vormgevers en
andere creatievelingen hebben hier hun domein. Er zijn bijzondere muziekoptredens en
speciale diners ín de werkplaatsen. Tip: ga niet met de auto naar Sectie C: parkeren is een
ramp. Maak gebruik van shuttle, taxi of fiets. Daalakkersweg 2

6. FoodOoit verraste ze alles en iedereen met ijsjes-met-olijfolie-smaak. Nu, twaalf jaar later,
experimenteert ze met botten van bokken: levert dat lekkere bouillon op? Annelies Hermsen
is een van de langst werkende fooddesigners in de regio en is zeer recent verkast naar het
complex van Piet Hein Eek. Tijdens de Dutch Design Week kun je een blik werpen in dat
atelier, waar Hermsen graag mag experimenteren met - zoals zij zelf zegt - 'culinaire
brouwsels'. En kun je proeven. Dit keer die bouillon. En er is ook werk van twee vrienden te
zien: Crêpe Susette & Maarten Baptist.Piet Hein Eek, Halvemaanstraat 34

7. Verplichte kostDe eindexamententoonstelling van de Design Academy mag dan een
moetje zijn, de expositie van Dutch Unvertuals is dat óók. Elk jaar slaagt het collectief - met
wisselende samenstelling - erin om wezenlijke vragen te stellen over het design van nu. Dit
keer twee presentaties. In de ruimte van EDHV zijn maar liefst zo'n vijftig ontwerpers
bijeengebracht die ooit hebben meegewerkt aan het jaarlijkse project. Een soort reünie, van
het goede soort.Fuutlaan 12b

8. 2.000 m2 designHet is een van de design-hotspots van de stad en al helemaal tijdens de
DDW. Elk hoekje van het complex wordt dan optimaal benut en dat levert iets meer dan
2.000 vierkante meter expositieruimte op. De fraaie expo New Icons is er (nog) te zien, maar
ook twee kunstopleidingen tonen er nieuw werk, net als net-afgestudeerden van de Design
Academy. Eveneens hier van de partij: Studio Job (met textiel, onderdeel van de pop-up van
het Textielmuseum in Tilburg).Kazerne, Paradijslaan 2-8

9. OekraïneNee, nu even niet over het conflict, hervormingen of de crisis, maar over
creatieve Oekraïners die tijdens de DDW recent werk tonen in het TAC. De culturele hotspot
heeft een naam hoog te houden in tonen van design uit Oost-Europa. Na de Polen ruim baan
voor meubels, technologie en mode van (o.a.) Oekraïners. Vonderweg 1

10. Van AbbeDe samenwerking tussen de Design Academy Eindhoven en het Van
Abbemuseum begon vier jaar geleden. Nu start een nieuwe serie van vijf tentoonstellingen.
De rijke geschiedenis van de Design Academy wordt gekoppeld aan werken uit de collectie
van het museum. Denk aan Van Bakel, LeWitt en Hocks: spannend dus.Bilderdijklaan 10
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16 oktober 2017 maandag

Helmond Editie; Noord Editie; Oost Editie; Stad Editie; West Editie;
Zuid Editie

Graduation en e-fashion

SECTION: Eindhovens Dagblad; Blz. 15

LENGTH: 230 woorden

,,Tja, je kunt natuurlijk niet om de Graduation Show heen. Je komt er altijd ogen en tijd tekort
maar het is een prima pool om talent uit te vissen. Daar komt bij: volgend jaar gaan we in
ons museum beginnen met presentaties die het beste van de academies laten zien en daar
mag Design Academy Eindhoven natuurlijk niet ontbreken. Het is tenslotte een fantastische
opleiding."

Katrien Laporte, directeur van het Design museum Gent ('dit wordt mijn zesde of zevende
DDW') is ook heel benieuwd naar de expositie van de academie en het Van Abbe: ,,Daarin
worden de sporen van de afgestudeerden in het design-landschap getoond in combinatie
met werken uit de collectie en dat kan niet anders dan boeiend zijn."

,,Zeker en vast ga ik ook kijken naar Manifestations. Ik bedoel: 'kleding met kippenvel' en 'e-
fashion', dat wil ik graag zien. En heel bijzonder ook dat er een expositie is gemaakt - The
internet of woman things - waarin wordt onderzocht wat er allemaal mogelijk is wanneer
technologie wordt gebaseerd op vrouwelijke waarden en behoeftes. Dat vind ik een
buitengewoon originele en boeiende insteek."

,,Er is een te gek collectief uit Gent, 019 heet dat, dat heeft eerder een residentie gehad in
ons museum. En het landt nu tijdens de DDW in De Fabriek; dat kan ik van harte
aanbevelen."

Katrien Laporte, directeur Design museum Gent.

GRAPHIC: The internet of woman things in de Openbare Bibliotheek.
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Helmond Editie; Noord Editie; Oost Editie; Stad Editie; West Editie;
Zuid Editie
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Technologie en kunst

SECTION: Eindhovens Dagblad; Blz. 15

LENGTH: 212 woorden

Vorig jaar won Manifestations de titel Best of DDW en werd ook door het publiek hoog
gewaardeerd. De mix van kunst en innovatieve technologie spreekt aan, zoveel is duidelijk.
Curator Viola van Alphen heeft bij het samenstellen van haar tips dan ook een lichte
voorkeur voor die kruising van disciplines. ,,En ik vind tegendraads ook wel fijn, daarom dat
ik Lab-1 noem. Die presenteert altijd een alternatief programma, met films en muziek. Ze
zitten nu in het voormalige klooster Mariënhage aan de Kanaalstraat."

,,Ook fijn: op de vijfde verdieping van het Veemgebouw zit Duurzame Kost. Ik denk al
máánden aan die forellen en die plantjes... Heerlijk gaat dat zijn! Ik ga zeker ook naar Design
Perron. Daar heeft VPRO Medialab een interessant programma dat handelt over emotie en
data. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat in beeld gaan brengen, want dat is niet makkelijk. Ik
hoop echt dat het ze lukt om dat helder te maken voor een breder publiek."

,,Eigenlijk vind ik de ruimte hier te beperkt, er gebeuren zo veel goede dingen! Heb ik BioArt
Laboratories al genoemd; ook zo'n mooi initiatief. Weet je wat? Ik zet mijn uitgebreide lijstje
wel op onze website: manifestations.nl."

Viola van Alphen,

curator presentatie

Manifestations.

GRAPHIC: VPRO Medialab met de expo We know how you feel.
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Toekomst

SECTION: Eindhovens Dagblad; Blz. 2
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LENGTH: 112 woorden

In 2016 werd de presentatie Manifestations uitgeroepen tot de beste van dat jaar. Terecht.
Ook deze editie - op maar liefst twee verdiepingen van Het Veem op Strijp-S - ziet er
veelbelovend uit. De tentoonstelling op 4500 vierkante meter geeft mooi inzicht in hoe
vormgevers en kunstenaars onze toekomst zien. Op allerlei gebied, van dating op geur tot en
met een elektronische huisdokter. Of (foto) een robot die eikenprocessierupsen eet en die
dat materiaal via biocellen omzet in een stof om zichzelf te voeden. Een product van Jip van
Leeuwenstein. Ook fijn: meerdere installaties zijn interactief.

Torenallee 20 (ingang zijkant)

PUBLICATION-TYPE: Krant

Eindhovens Dagblad

8 september 2017 vrijdag

Zuid Editie; West Editie; Noord Editie; Oost Editie; Stad Editie;
Helmond Editie

Help mee tijdens DDW

SECTION: Eindhovens Dagblad; Blz. 15

LENGTH: 83 woorden

prikbord

Dit is je kans om de Dutch Design Week (DDW) in oktober op een heel andere manier mee
te maken, schrijft Hannah van Duivenbode.

De organisatie zoekt vrijwilligers voor de opbouw en tijdens de DDW voor Manifestations.

Het evenement, dat bezoekers een 'life-changing' ervaring biedt, werd vorig jaar bezocht
door een groot en breed publiek.

Zin om te helpen? Kijk op www.manifestations.nl en meld je aan via
htpp://2017.manifestations.nl/vrijwilligers/.

PUBLICATION-TYPE: Krant
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Eindhovens Dagblad

4 augustus 2017 vrijdag

Zuid Editie; West Editie; Noord Editie; Oost Editie; Stad Editie

Veel subsidie voor urban en creatieve industrie

BYLINE: ROB SCHOONEN R.SCHOONEN@ED.NL

SECTION: Eindhovens Dagblad; Blz. 2

LENGTH: 273 woorden

HIGHLIGHT: Extra cultuursubsidie gaat met name naar de creatieve industrie. Ook Urban
krijgt extra geld van stichting Cultuur Eindhoven.

Van de beschikbare 215.000 euro van de zogeheten Plusgelden in Eindhoven gaat dit keer
bijna de helft naar de creatieve industrie en een kwart naar urban. Dat heeft de Stichting
Cultuur Eindhoven (SCE) bekend gemaakt.

De instelling Art & Technology brengt tijdens de komende Dutch Design Week (DDW) een
tweede, nog uitgebreidere versie van 'Manifestations'. Daarin komen wetenschap, kunst en
design samen en dat gebeurt in expo's en symposia, waarschijnlijk in het Veemgebouw op
Strijp-S. Daarvoor wordt 35.000 euro uitgetrokken. Ook uit de sector creatieve industrie is het
project 'Robot Love' dat tijdens de DDW wordt gehouden in het Evoluon. In onder meer een
tentoonstelling en lezingen wordt de verregaande invloed van robots op het menselijk leven
getoond, tot en met sexrobots aan toe. Het project ontvangt 30.000 euro.

Urban is het festival 'Boogiedown' dat volgend jaar wordt gehouden op het Ketelhuisplein in
Eindhoven. Alle stijlen van hip hop moeten daarbij aan bod komen. De organisatie krijgt er
20.000 euro voor. In die cultuur-sector vallen ook de Urban Dansdagen die worden
georganiseerd door Parktheater Eindhoven en waarvoor 15.000 euro wordt uitgetrokken.
Het grootste bedrag deze ronde gaat naar de Vitalis Zorg Groep voor hun Grijze Koppen
Orkest (40.000 euro) waaraan dit keer niet alleen bewoners van de instellingen, maar ook
ouderen uit de wijken gaan deelnemen.

De adviescommissie van SCE vindt dat veel van de plannen getuigen van ambitie, maar dat
een aantal tekortschiet op publieksbereik en dat er meer moet worden gekeken wat het
project voor de stad kan betekenen.

PUBLICATION-TYPE: Krant
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De Telegraaf

22 oktober 2016 zaterdag

Gehele Oplage

Niet te missen...

SECTION: REPORTAGE; Blz. 025

LENGTH: 140 woorden

Op meer dan honderd plekken in Eindhoven is de Dutch Design Week aan de gang. Een
paar tentoonstellingen die je niet mag missen:

1. In Need Of...

Elk jaar presenteren de leerlingen die afstuderen aan de Design Academy Eindhoven hun
werken. Dit jaar is dat een lichting van 171 nieuwe ontwerpers  die willen laten zien welke rol
design kan spelen bij thema's als oorlog, vrede  en privacy.    www.ddw.nl/evenement/551

2. Maarten Baas Makes Time

Een expositie rond het thema tijd. Hier is veel werk te zien van Maarten Baas  zelf,
aangevuld met een verzameling ontwerpers, kunstenaars, fotografen en  topkok Sergio
Herman.

3. Manifestations

Tentoonstelling over de meest innovatieve technologische ontwikkelingen van  2016, waarbij
de vraag centraal staat in hoeverre die vernieuwingen ons leven  gaan vormgeven.
www.manifestations.nl/?lang=en

PUBLICATION-TYPE: Krant

De Ingenieur

https://www.deingenieur.nl/artikel/mode-versmolten-met-techniek

20 oktober 2017 vrijdag

Mode versmolten met techniek

LENGTH: 697 woorden
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Mode versmolten met techniek 20 oktober 2017 Will te future design us? Die vraag stelt
de expositie Manifestations op de Dutch Design Week. Een combinatie van mode en
techniek, onderling versmolten, uniek en praktisch. Op de bovenste verdiepingen van het V...

SUBJECT: Educational Institution Employees (92%); Fashion + Apparel (89%); Clothing +
Accessories (83%); Artists + Performers (70%); Waste Reduction (69%); Internet Social
Networking (68%); Entertainment + Arts (66%); Teaching + Teachers (61%)
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VR.nl
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Gonzo Circus Magazine
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Uit in Eindhoven
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DDW met meer dan 100 locaties zet Manifestations als 1 van de DDW hoofdlocaties op
de kaart 
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En dan waren we natuurlijk ook onderdeel van een aantal routes.

O.a. de locatie Bibliotheek met Internet of Women Things was verkozen tot Hidden Gem,
onderdeel van fietsroutes, en diverse andere
routes:



120



121



122



123



124



125

En derde locatie van Manifestations was het Van Abbehuis.


