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Inleiding
Het jaar 2012 was een bijzonder productief jaar waarin grote stappen zijn gezet in het 
inhoudelijk ontwikkelen van de MAD programmering. Met zeer beperkte middelen werd het 
uiterste aan improvisatie en vrijwillig bijdragen gevraagd van de community die in en rond 
MAD existeert. 
Als door een wonder werden er desondanks bijzonder bevredigende resultaten behaald in 
creatieve en artistieke producties, publieksbereik en inhoudelijke ontwikkeling.

Grote successen waren de realisatie van het Nationaal Congres Open Data, met 
verbonden expositie van datavisualisaties en info graphics; de Science Hack Day 
Eindhoven tijdens de Dutch Technology Week; de start van het programma Play the 
Future in de Bibliotheek en de Nerdlab expositie in drie Brabantse steden, waarbij in 
Eindhoven in het TAC de Brain Battle als onderdeel van Play the Future plaatsvond.

   
workshop open source software in madlab                werkbespreking ontwikkeling prototype

De huisvesting van MADlab in de voormalige Schellensfabriek is een uitstekende locatie 
gebleken om de organisatie te faciliteren. Qua podia waarop MAD kan presenteren is er 
samengewerkt met TAC, Stadhuis, Bibliotheek, Fontys en Natlab.

Terugkijkend is MAD ondanks de crisis in de Nederlandse economie, - cultuur en - 
openbaar bestuur sterker geworden in organisatie, in programmering en in diepgang. 
MAD ziet haar toekomst met groot vertrouwen en enthousiasme tegemoet.

In het navolgende verslag leest u een logboek van activiteiten, onderzoek en producties.
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Beleid
De principes van het beleid zijn helder en ambitieus:

1. MAD onderzoekt en ontwikkelt, vanuit een onafhankelijke positie, nieuwe
toepassingen van technologie voor culturele en maatschappelijke ontwikkeling. Wij vinden 
het belangrijk kunst en technologie te ontwikkelen op zodanige wijze dat mensen beter in 
staat zijn zichzelf te ontplooien.
Een belangrijk doel van de projecten die MAD initieert en produceert, is het ontwikkelen 
van verbindingen tussen kunst, wetenschap en technologie om daarmee ruimte en vrijheid 
te creëren. Dit door middel van zowel theoretische ontwikkeling als concrete uitwerkingen.

2. Onderzoek en ontwikkeling worden door MAD gerealiseerd door middel van
projecten en programma's, en door als faciliterende organisatie voor derden op te treden. 
In de praktijk fungeert MAD als coach, initiator en facilitator. Enerzijds doet ze dat met 
onderzoekers en makers: kunstenaars, designers, wetenschappers en ingenieurs; 
anderzijds met opdrachtgevers: overheden, bedrijven en instellingen. Hierbij kan het gaan 
om vele soorten producten: kunstproductie, kennisdeling en -ontwikkeling, experimenten,
de ontwikkeling van prototypen of een combinatie hiervan. De organisatie realiseert dit met 
een kern van vaste (parttime) medewerkers èn met flexibele multidisciplinaire teams.

3. De financiering van de activiteiten komt uit opdrachten, subsidies, sponsoring en giften. 
MAD is nadrukkelijk een non-profit organisatie. MAD wil beter zichtbaar worden in de 
sectoren waar zij actief is, en een noodzakelijke partner zijn bij ontwikkelingen en 
projecten. MAD conformeert zich aan de Code Cultural Governance voor de culturele 
sector. Het gekozen model is sinds jaren de bestuur+directie vorm. 
 
4. MAD concentreert zich op kunst, wetenschap en technologie en ontwikkelingen en 
toepassingen hiervan die de mogelijkheden van mensen vergroten om zich te ontwikkelen 
en ontplooien. De gebieden creatieve industrie en technologie worden met elkaar in 
contact gebracht door nieuwe relaties en kruisbestuivingen te entameren waarbij het ene 
gebied het andere beïnvloedt, en unieke combinaties en concepten ontstaan. Als 
onafhankelijke organisatie èn partner in consortia werkt MAD in de sectoren cultuur, 
onderzoek, onderwijs en overheid.

5. Het innovatieve en flexibele karakter van MAD, dat nadrukkelijk bottom-up werkt, komt 
enerzijds naar voren in een vast programma en anderzijds in een flexibel programma, dat 
ruimte laat voor korte termijn projecten. Daarmee wordt bedoeld dat de gerichtheid op het 
volgen en initiëren van nieuwe ontwikkelingen structureel is, en daarmee een sterke 
flexibiliteit, snelle reactiemogelijkheid en korte termijn planning noodzakelijk maakt.
In het speelveld van wetenschap, ondernemen en bestuur kiest MAD voor de vierde string 
in de quadruple helix. Een autonome positie in dit krachtenveld betekent een spel van 
samenwerken en aftasten waar mogelijkheden en openingen te vinden zijn.
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Activiteiten, onderzoek, productie en facilitair
De gerealiseerde projecten en activiteiten in 2012 in blogvorm / in chronologische 
volgorde laten zien dat er een voortdurende afwisseling is tussen grote en kleine 
projecten.

MADspace wekelijks het hele jaar
scheduled February 8, 20126 from 9:00 PM to 10:00 PM

De wekelijkse MADspace bijeenkomst op woensdagavond is een toenemend succes geworden, en 
trekt steeds meer deelnemers die de grenzen van technologie, creativiteit en design opzoeken. 
Regelmatig worden presentaties, masterclasses en workshops georganiseerd.

GO-2K meets MAD
scheduled December 28, 201152 from 1:00 PM to 2:30 PM

Met creative startup bedrijven als GO-2K is regelmatig sprake van samenwerking, advisering, 
conceptontwikkeling en kennisuitwisseling. Voor een groot gedeelte is dit informeel en op open 
innovatie gebaseerd.

Opbouw Cumulus
scheduled January 7, 20121 from 1:00 PM to 2:30 PM
Update 2.0.12 Natlab
scheduled January 7, 20121 from 4:00 PM to 10:00 PM

Door MAD werd deelgenomen aan het event Update 2.0.12 in het Natlab door de programmering 
van de installatie Cumulus van Cloud Collective / Mark van der Net.
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Creatief en innovatief ondernemen Stadhuis
scheduled January 16, 20123 from 5:30 PM to 8:30 PM

MAD treedt regematig naar buiten om de verbindingen tussen creatief en technologie en business 
te ontwikkelen. Op deze bijeenkomst werden veel contacten gelegd.

Fontys Pres IMD 3.19
scheduled January 24, 20124 from 10:45 AM to 12:30 PM

De begeleiding van het Open Data project van Fontys IMD werd door MAD 
gecompleteerd door de review van gerealiseerde concepten.

lancering EHV QUEST
scheduled January 27, 20124 from 5:00 PM to 6:00 PM 

Door MAD werd samen met Oleg Fedorin een Augmented Reality applicatie 
ontwikkeld waarmee een speurtocht langs Eindhovense monumenten in de 
binnenstad word aangeboden. Zie QR code voor de app download:

SIG creative labs Twente Smart eXperience en T-Xchange lab
scheduled February 6, 20126 from 1:30 PM to 5:30 PM

MAD participeerde in de SIG Creative Labs van o.a De Waag, waarbij een uitwisselingsprogramma 
werd uitgevoerd. In februari bezochten we twee labs van de Universiteit Twente.

Social Cities - conference
scheduled February 17, 20127 from 10:00 AM to 6:30 PM

De deelname aan de conferentie Social Cities was belangrijk voor de ontwikkeling van kennis en 
projecten op dit gebied. Concrete betrokkenheid was er bij de casus die door Trudo werd 
ingebracht die gericht was op Strijp-S.

Project MAD met studenten
scheduled February 23, 20128 from 10:00 AM to 12:00 PM
Location: KBC 8e etage

Hier werd coachend ingezet op kennisontwikkeling bij studenten projecten van de Design 
Academy, in samenwerking met de gemeente Eindhoven.

OKFN Utrecht Oudegracht 183
scheduled March 1, 20129 from 8:00 PM to 10:30 PM

De landelijke ontwikkeling van netwerken op het gebied van Open Data werd dooe ons 
ondersteund door deelname aan deze oprichtingsvergadering van de Nederlandse branch van de 
Open Knowledge Foundation in Utrecht.

OPEN DATA Rotterdam Epsi + Mirjam
scheduled March 16, 201211 from 9:15 AM to 6:00 PM

Deelname aan de EPSI conferentie in Rotterdam leverde veel kennis en contacten op die belangrijk 
zijn voor Nationale en Europese ontwikkeling op het gebied van Open Data.

Mentoring / consultancy for Public Enterprise Event
scheduled March 23, 201212 from 12:30 PM to 4:00 PM
Location: High Tech Campus / The Strip or The Boerderij

Als expert werd bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe concepten door de deelnemers aan 
het Public Enterprise Event op de HTCE.
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SIG CreaLabs ExperienceLab Philips
scheduled April 4, 201214 from 2:00 PM to 4:30 PM
Location: HTC 31

MAD participeerde in de SIG Creative Labs van o.a De Waag, waarbij een uitwisselingsprogramma 
werd uitgevoerd. In april bezochten we Philips Experience Lab in Eindhoven.

lezing osbc RP open knowledge
scheduled April 5, 201214 from 6:00 PM to 7:30 PM

Voor de open source business club werd een presentatie verzorgd over creatief gebruik van open 
data en internet of things.
Publicatie: http://www.slideshare.net/renepare/open-data-osbc

Paul Panhuysen en Rosemarie Seuntiens op het dak van het Stadhuis bij het Carillon.

panhuysen carillon stadhuis
scheduled April 14, 201215 from 12:00 PM to 1:00 PM

Als commisioned art work werd voor de expositie Data Visualisatie in het Stadhuis aan kunstenaar 
Paul Panhuysen gevraagd een dataset hoorbaar te maken via het carrilon in de toren van het 
Eindhovense Stadhuis. In samenwerking met Beiaardier Rosemarie Seuntiens.
Publicatie: http://www.openeindhoven.nl/wp-content/uploads/2012/04/MVI_4644.m4a
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MAC TU/e Herczka expo
scheduled April 18, 201216 from 9:30 AM to 9:45 AM

Speciaal onderdeel van de Open Data expositie was de vertoning van het werk Eindhoven door 
Matheusz Herczka in de hal van het Stadhuis. 

Still uit Eindhoven van Herczka.

Open Data Expositie Stadhuis
scheduled April 19 tm 22, 201216 from 1:00 PM to 5:00 PM

Aansluitend op het Nationaal Congres Open Data werd een vierdaagse expositie samengesteld en 
getoond in het Stadhuis. Speciaal hiervoor werden animaties ontwikkeld door Cloud Collective: 
Cumulus; MADlab: Open Data Portal; Tjoa Design: Living Data Eindhoven.
Publicatie: http://www.openeindhoven.nl/archief/nationaal-congres-open-data/expositie/
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De Raadszaal van het Stadhuis was toneel voor het congres.

Nationaal Congres Open Data
scheduled April 20, 201216 from 9:00 AM to 6:00 PM

Zo’n honderd deelnemers genoten een inspirerende en informatieve dag oven Open Data en de 
mogelijkheden hiervan.
Verslag en publicaties video en foto: http://www.openeindhoven.nl/2012/04/24/verslag-
nationaal-congres-open-data/

Future Everything
scheduled for May 17, 201220 to May 18, 201220

Door MAD werd deelgenomen aan de conferentie Future Everything, waarin op een internationaal 
podium werd gesproken over sociale innovatie in relatie tot creatieve industrie en technologie.

Advies mansveld TRUDO
scheduled May 21, 201221 from 3:45 PM to 4:30 PM

In het kader van de ontwikkeling van een tweetal soundscapes op Strijp-S in de gebouwen Anton 
en Gerard in opdracht van Trudo werd geadviseerd aan Mansveld installateur.

SIG CreaLabs TU/e ID
scheduled May 30, 201222 from 2:00 PM to 5:30 PM

MAD participeerde in de SIG Creative Labs van o.a De Waag, waarbij een uitwisselingsprogramma 
werd uitgevoerd. In mei bezochten we mede door MAD georganiseerd de TU/e Industrial Design 
faculteit in Eindhoven.

Opbouw ASML
scheduled May 31, 201222 from 5:45 PM to 7:15 PM
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Gevraagd voor technologisch verwante kunst verzorgde MAD een drietal bijdragen aan de ASML 
expositie in het kader van de Dutch Technology Weeek. 

  
Deelnemers aan de Science Hack Day Eindhoven.

Een groep internationale studenten die in de prijzen vielen.
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Science Hack Day Eindhoven
scheduled June 1, 201222 from 9:00 AM to 10:00 AM

MAD initieerde en organiseerde de Science Hack Day Eindhoven, in samenwerking met en op de 
locatie Fontys Eindhoven. Hieraan werd door zo’n 70 personen deelgenomen. Een jury kende zes 
prijzen toe aan innovatieve projecten.
Verslag en publicaties video en foto: http://www.sciencehackdayeindhoven.nl/?page_id=291

Startup Weekend
scheduled June 3, 201222 from 4:00 PM to 10:00 PM

MAD participeerde door expert advisering van een aantal groepen deelnemers.

TEDx Brainport
scheduled June 5, 201223 from 12:30 PM to 10:00 PM

MAD adviseerde sprekers voor dit event en nam deel aan deze bijzondere dag.

IOT seminar
scheduled June 6, 201223 from 3:00 PM to 4:15 PM

Op dit business event werden de winnaars van de science hack day eindhoven gepresenteerd, en 
bemiddeld naar bedrijven.

Kerngroep SIG CL Surfnet Utrecht
scheduled June 8, 201223 from 10:00 AM to 11:30 AM
Location: Radboudkwartier 273 Radboudburcht HC

MAD is deelnemer aan de kerngroep SIG creative labs en bedenkt mede het programma voor de 
komende tijd.

Stad en Land Streekhuis Soerendonk
scheduled June 11, 201224 from 3:30 PM to 5:30 PM

Conceptontwikkeling in het kader van Brainport in de streek.

Open Data Portal RHCe + MAD
scheduled June 14, 201224 from 9:00 AM to 10:00 AM
Location: MAD

MAD is ontwikkelaar van een lokaal portal voor Open Data, in samenwerking met o.a. Fontys, 
gemeente EIndhoven, RHCE, TU/e.

Mindhoven - Start / Launch
scheduled June 18, 201225 from 1:30 PM to 4:00 PM
Location: Stadhuis Eindhoven

MAD is partner van Mindhoven, een nieuw innovatieplatform voor bottom-up innovatie.

Fontys beroepenveld meeting R1 3.35
scheduled June 19, 201225 from 4:00 PM to 5:30 PM

MAD is adviseur van Fontys voor het beroepenveld van IMD.
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MAD picnic!!
scheduled July 8, 201227 from 2:00 PM to 5:00 PM

De jaarlijkse picnic van MAD voor alle medewerkers en relaties van het afgelopen seizoen.

Waag Digital Disruptions
scheduled July 13, 201228 from 12:45 PM to 4:00 PM

Deelname aan de Workshop Digital Disruptions ter voorbereiding van de Picnic conferentie in 
Amsterdam.

Kennisnet Wietse van Bruggen 0800 - 321 22 33
scheduled August 9, 201232 from 2:30 PM to 5:00 PM
Location: Paletsingel 32, 2718 NT Zoetermeer

Conceptontwikkeling Hackarhon Internet of Things voor Kennisnet. Deze opzet is ontwikkeld en 
uitgevoerd door MADlab, in samenwerking met studenten TU/e Industrial Design.

panos mazros Trudo project
scheduled August 24, 201234 from 3:00 PM to 4:00 PM
workshop trudo
scheduled August 29, 201235 from 5:00 PM to 7:30 PM
Location: Trudo Apparatenfabriek

Participatie bij de 2e fase workshop Trudo Strijp-S concept ontwikkeling die werd ingezet tijdens 
het Future Cities event. Advisering en conceptontwikkeling.

K9 overleg TAC
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scheduled August 30, 201235 from 2:00 PM to 4:00 PM

Branche overleg collega kunstinstellingen Eindhoven. Versterking netwerk en samenwerking.

Geluidproducerende schakeling voor Apollo project.

Apollo Soundscape project ontwerp/advies afgerond opgeleverd
scheduled September 4, 201236 from 3:30 PM to 4:30 PM

Voor Paul Panhuysen werd technische ondersteuning verleend voor het project Apollo Soundscape. 
Ontwerp en realisatie electronica modules.

Discussie programmering Philips Paviljoen + diner
scheduled September 5, 201236 from 7:00 PM to 10:30 PM
Location: Restaurant Smalle Haven, Smalle Haven 2, Eindhoven

Expert meeting betreffende programmering Philips Paviljoen.

Rosemarie Seuntiens Video's
6 september 2012 gepland van 10:15 tot 10:30

Advies beeld en geluid ontwikkeling voor het project Roaming Bells. Productie van trailer video.

How to Build a Subversive Sensor+Data Network #PICNIC12
17 september 2012 gepland van 10:30 tot 12:30
Locatie: App Ecosystem Tent @ #PICNIC12 (IJpromenade 1, Amsterdam, Netherlands)
presentatie open data eindhoven @ Picnic
17 september 2012 gepland van 16:30 tot 17:15

Jaarverslag MAD emergent art center 2012 11



Participatie en presentatie Open Data op Picnic festival Amsterdam.
Publicatie: http://www.slideshare.net/renepare/iot-presentatie

OK-fest Helsinki Open Knowledge Foundation
18 september 2012 tot 21 september 2012
App Contests Organizers Meetup @ OK Festival
20 september 2012 gepland van 11:30 tot 13:00

Eerste internationale conferentie van de Open Knowledge Foundation, ism diverse ‘open’ 
initiatieven en organisaties, waaronder Aalto University en Forum Virium Helsinki.
Participatie in workshops, expert meetings.

Christine Gerpheide >MAD
26 september 2012 gepland van 13:00 tot 13:45

Advisering TU/e studenten ivm projecten gericht op Open Data en public space.

wetenschapsdiner den haag
1 oktober 2012 gepland van 15:30 tot 22:30

Participatie in event wegens contacten Maker-Cultuur en science centers.

Bijpraten | Europeana
10 oktober 2012 gepland van 13:00 tot 14:30
Locatie: RHCe, kamer Ferdinand, Raiffeisenstraat 18, 5611 CH EINDHOVEN

Strategisch overleg over ontwikkelingen Open Cultuur Data.

Green Dragons Hackathon
12 oktober 2012 gepland van 10:00 tot 22:00
http://www.meetup.com/LSEHVMG/events/85452212/

Team in actie tijdens Hack the Future.
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Hack the Future
20 oktober 2012 gepland van 09:00 tot 17:00
Locatie: Centrale Bibliotheek Eindhoven (Emmasingel, Eindhoven, Netherlands)
Publicatie: http://puls.madlab.nl/hackathon/
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PULS Play the Future - expo
gepland voor 20 oktober 2012 tot 28 oktober 2012

Uitgebreide expositie Play the Future tijdens Dutch Design Week in Bibliotheek Witte Dame.

Verslag, video en foto online: http://puls.madlab.nl/ddw-12/
Verslag in PDF publicatie: http://puls.madlab.nl/ddw-12/

Play the Future art science forum
25 oktober 2012 gepland van 19:00 tot 23:00
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Doorbell presentatie
26 oktober 2012 gepland van 13:00 tot 18:00

Plug-in conferentie van Incredible Machine over Internet of Things. MAD presenteerde haar visie 
op de relatie IOT en Open Data in de context van Play the Future.

de waarde van cultuur
1 november 2012 gepland van 10:30 tot 13:30
Locatie: brabanthallen
bkkc conferentie over de innovatie van het cultuurbeleid.

open data werkgroep
6 november 2012 gepland van 14:00 tot 16:00
Locatie: rhce

Overleg werkgroep onder voorzitterschap MAD, waarin jaarprogramma 2013 wordt besproken.

rien valk dse off glow
8 november 2012 gepland van 11:00 tot 11:30

Conceptontwikkeling Off Glow manifestatie. Bijdrage MADlab door ontwikkleing navigatiedeel 
website.

Upstage Linz
10 - 12 november 2012 gepland van 09:30 tot 11:00

Werkconferentie te Linz Europees project in samenwerking met Schaumbad Graz, Furtherfield 
Londen, APO33 Nantes en MAD Eindhoven onder leiding van kunstenaar Helen Varley op basis van 
het platform voort Cyberformance Upstage. Het Project WHAS wordt ondersteund door ECF.

Tevens werkbezoek met rondleiding aan Ars Electronica en FutureLab.

Bibliotheek Susan Thijs
13 november 2012 gepland van 13:00 tot 14:00

Strategisch overleg samenwerking en organisatie.

DTW SHD040 astrid deelen + hanneke
16 november 2012 gepland van 14:30 tot 15:15

Strategisch overleg projecten tijdens Dutch Technology Week 2013.

open dag fontys imd
17 november 2012 gepland van 10:00 tot 15:00

Presentatie MADlab en projecten voor aankomende studenten IMD Fontys, in het kader van 
Educatioin Partners.

glow off
17 - 18 november 2012 gepland van 18:00 tot 19:30

MAD laat haar beproefde Glowing Bells in the Night Sky zien aan de Bleekweg/ Schellensfabriek.

Sixing + Teacher Presentation MAD
22 november 2012 gepland van 10:00 tot 11:00
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Eindpresentatie deelproject Open Data Portal Eindhoven ism Fontys.

opening Den Bosch Nerdlab
23 november 2012 gepland van 19:00 tot 21:45

Samenwerkingsproject met Digitale Werkplaats ‘s-Hertogenbosch en Noisyvision Breda en MAD 
Eindhoven. De expositie Alternate Realities is te zien in Breda, ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven.

Delft One Architecture Matthijs Bouw Atelier workshop 
Science Center Delft, Faculty room, Mijnbouwstraat 120, Delft
28 november 2012 gepland van 10:00 tot 13:00

Workshop om de casus Eindhoven Hackable Wereldstad te ontwikkelen, waarbij de inbreng van 
MAD gericht is op innovatieve kansen door creatrieve industrie en open data ontwikkeling.

rosemarie seuntiens +Maria show animaties
29 november 2012 gepland van 11:00 tot 12:00

Advies en conceptontwikkeling media produkties.

clappeye Renk van Oyen
29 november 2012 gepland van 12:00 tot 13:00

Advies creatieve projectontwikkeling.

kennisnet sessie IOT hackathon Zoetermeer
30 november 2012 gepland van 09:30 tot 19:00

Uitgebreide hackathon met en voor de organisatie Kennisnet te Zoetermeer.
Met een team van 5 MADlab mensen werden teams van Kennisnet gefaciliteerd om kennis te 
maken met open technologie electronica en de programmering hiervan.

Opening Nerdlab
7 december 2012 gepland van 20:00 tot 21:00
Nerdlab 13-17
8 - 16 december 2012 gepland van 13:00 tot 17:00

Het event Nerdlab - Alternate realities de Eindhoven editie werd door MAD in TAC 
geprogrammeerd. De openingsmanifestatie bestond uit een aantal performances van deelnemende 
kunstenaars. Tijdens de 10 daagse expositie werden diverse events georganiseerd: Brain Battle; 
Upstage; Pecha Kucha.
Publicatie: http://madlab.nl/blog/2012/10/31/nerdlab-2/
Foto’s: http://www.flickr.com/photos/92629097@N00/sets/72157632234319745/
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Fragment van de Brain Battle discussie tussen wetenschapper en kunstenaar.

Play the Future - Brain Battle
11 december 2012 gepland van 12:00 tot 23:00

Het tweede deel van Play the Future vond plaats tijdens de expositie Nerdlab in TAC. 
Eerste sessie: http://www.youtube.com/watch?v=UCc14QSdOK0
    Faas Moonen – Associate Professor TU/e Bouwkunde
    Arne Hendriks – Kunstenaar en Tentoonstellingsmaker
    Wiepko Oosterhuis (moderator) – Media Advisor
Tweede sessie: http://www.youtube.com/watch?v=bPPyeEEvySY
    Ben Schouten – Professor TU/e Industrial Design
    Sander Veenhof – Kunstenaar Nieuwe Media
    Carmin Karasic (moderator) – Media Artist

Upstage
12 december 2012 gepland van 13:00 tot 22:00

Live cyberformance show, where the TAC location is a hub in a global network of participants.

Transitorium Call
13 december 2012 gepland van 09:45 tot 10:00

Voor het project Forum Transitorium - soundart project voor Strijp-S, werd door Trudo en MAD 
een call gepubliceerd voor’expressions of interest’ voor deelname aan een prijsvraag coor 
conceptontwikkeling.

Pecha Kucha
13 december 2012 gepland van 19:00 tot 23:00

Als plug-in tijdens de Nerdlab expositie organiseede TAC een Pecha Kucha avond met een 
gevarieerd aanbod aan presentaties.
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Advies en assistentie in 2012 met o.a. de volgende 
personen/instellingen:
Vytautas Gečas - DAE

Project: Publieke interaktieve koffer; MAD: advies, hardware proto-bouw 
interactieve koffer en het aanleveren van geschikte electronica.

Matthias Borowski - DAE
Project: FM zender; MAD: advies over de werking en bouwwijze

Eugenie de Lariviere - DAE
Project: Wind/druk/licht en geluid meting; MAD: advies

Tauras Stalnionis - DAE
Project: Trilarmband ; MAD: advies en bouw van prototype
Project: Vertikale windtunnel; MAD: aanleveren apparatuur

Lodovica Guarnieri - DAE
Lucas Munoz
Mario van Horrik - Waves productie
Trudo - Sound art installatie Forum Transitorium
Paul Panhuysen - Carillon Stadhuis Soundscape
Eugene Tjoa - Living Data Eindhoven
Atelierroute - website en navigatie tool
Oleg Fedorin - Eindhoven Quest App
Open Data Eindhoven - OD Portal ontwikkeling
Mark van der Net - Cumulus
Renier Wijnen - casemodding
Stephen Goth - Lichtjesparade
Helen Varley Jamieson - Upstage
Jerome Siegelaer
Leo Bakx
Jean Paul Close
Iwan Koolen
Gerwin van der Kruis
Gus Rodriguez
Ralph Jacobs
Irma Földényi - DAE
Joost van Dijk - Expats The Hub
Anne Aelberts - PresTop Best
Natasja Paulsen
Dagmar Cats
Cees Jan Mol
Chris de Zeeuw
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Toekomst
De ontwikkeling van MAD emergent art center is in de ogen van bestuur en directie gericht 
op groei van het concreet ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve projecten op het 
gebied van mens en maatschappij, in relatie tot cultuur, sociale ontwikkeling en 
duurzaamheid. De artistieke en innovatieve ambities gelden zowel de vorm als de inhoud: 
er is aandacht voor inhoudelijke kwaliteit, in relatie tot zichtbaarheid en publieksbereik.

Voortdurend wordt gewerkt aan de ontwikkeling van relaties met collega organisaties en 
met organisaties in andere sectoren, zoals bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap, overheid 
en maatschappelijke partners. Als onafhankelijke instelling zal MAD blijven aansluiten bij 
lokale en internationale ontwikkelingen. 

Met het opstarten en ontwikkelen van Open Data praktijken, bewustwording van het 
internet of things, in relatie tot e-cultuur, is MAD op weg om op het gebied van ICT een 
schakel te zijn tussen creatieve industrie en overheid/bedrijfsleven. De kennisinstellingen 
zijn hierbij partner (TU/e, Fontys, Philips Research etc.). Verbreding van deze focus naar 
de ruimtelijke en maatschappelijk relevante praktijk geeft de opgave een multidisciplinair 
speelveld, waarin ruimte is voor disruptieve innovatie.

De faciliteiten voor - en kennisontwikkeling door creatieve industrie op het gebied van 
media, electronica, mechatronica, virtuele en augemented reality zijn in toenemende mate 
belangrijk om het eco-systeem op dit significante gebied voor de regio te versterken. De 
bijdrage van MAD aan deze ontwikkeling is het invullen van een initiërende en 
onderzoekende rol met als doel innovatie, ontwikkeling en verduurzaming van culturele 
ontplooiing te bevorderen.

Het MADlab, de werkplaats is het meest fundamentele onderdeel van MAD emergent art 
center, en zal de rol als catalysator en inspirator voor de andere activiteiten blijven.

De netwerk- en publieksactiviteiten zullen aan kracht en betekenis winnen door 
voortdurend de kwaliteit en het bereik te vergroten. Voor 2013 is een krachtige voortzetting 
van het beleid van 2012 ingezet. Het beleidsprogramma 2013 heeft meer inhoudelijke 
diepgang gekregen dan voorgaande jaren, en de samenhang van de activiteiten vertoont 
een beter zichtbare lijn.

De lokatie Schellensfabriek is een goede locatie voor de MADlab en kantoor-activiteiten. 
Hierin is voorlopig geen verandering voorzien.

Droef en onverwacht definitief afscheid moesten we samen met familie en vrienden nemen 
in 2012 van twee voormalig vrijwilligers: Frank Manders, Hilde Oerlemans.

Het bestuur van MAD is in 2012 op één positie gewijzigd. Gerard Verhoogt heeft om 
persoonlijke redenen gekozen het bestuurslidmaatschap te beëindigen.
Eind 2012 bestond het bestuur uit: Hanneke van den Nieuwenhof (voorzitter), Louis 
Verbraak (secretaris/penningmeester), Mario van Horrik, Arie van Rangelrooi, Wim van der 
Plas.
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