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Inleiding

Het jaar 2016 is voor MAD emergent art center een uitstekend jaar geweest. Er zijn veel mooie 
projecten en activiteiten gerealiseerd en belangrijke stappen gezet in de verdere ontwikkeling van 
MAD emergent art center. 

In dit verslag een ruime bloemlezing van deze activiteiten, voorzien van een beknopte omschrijving 
en duiding. Met nadruk moet gemeld dat een jaarverslag in deze vorm slechts een deel van de 
werkelijkheid laat zien; op digitale platformen als websites, YouTube, Vimeo, Flickr, Twitter etc. is 
een veelvoud van teksten, beelden en video te vinden.

Belangrijke stappen zijn gezet in de ontwikkeling van het programma Make the Future, waaruit een 
groot deel van de zelf ontwikkelde projecten voortkomt. Met name de realisatie van het festival 
Manifestations is in dit kader een absoluut hoogtepunt te noemen. Daarnaast zijn er een reeks 
hackathons en Meetups gerealiseerd, waarvan een deel in opdracht, een deel in samenwerking en 
een deel als eigen productie.

Het meest bijzondere project in 2016 is de Eindhoven Maker Faire geweest. De samenwerking met 
de licentiehouder Stichting MakerDays is zeer vruchtbaar gebleken, en heeft geresulteerd in een 
fantastisch evenement. In de lokatie VDMA werd een tweedaags feest van de creativiteit gevierd, 
met meer dan 100 makers en ruim meer dan 2000 bezoekers. 

Qua medewerkers is de gemengde samenstelling van vrijwilligers, freelancers en stagiaires nog 
steeds een geslaagde organisatievorm gebleken. Daarnaast hebben we een aantal kunstenaars 
als artist in residence gefaciliteerd. 

Financieel is er gestage groei van de gerealiseerde omzet te zien, wat heeft geresulteerd in een 
bescheiden reserve, die wordt bestemd voor investeringen, voorfinanciering projecten en 
risicoreserve. In het kader van de ANBI status worden de resultaten – inhoudelijk en financieel – 
gepubliceerd op de website van MAD emergent art center.
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Organisatie

De huisvesting van MAD emergent art center in het Social Lab is naar tevredenheid 
gecontinueerd, en paste precies bij de behoeften voor het organiseren en produceren van de 
activiteiten. De centrale ligging in het centrum van Eindhoven is voor het samenwerken met lokale 
partners, voor de bereikbaarheid met openbaar vervoer en voor het gebruikmaken van enkele 
centrumlocaties voor activiteiten heel prettig geweest. Wel wordt er een groeiende behoefte aan 
een aanvullende werkplaats faciliteit gevoeld.
Met de harde kern van vaste medewerkers werd een stabiele basis gevormd voor de incidenteel bij 
projecten betrokken freelancers, vrijwilligers en partners. Daarnaast kenden we de wederom in de 
eerste en in de tweede helft van het jaar een aantal studenten die een stage bij MAD emergent art 
center volgden. Hierbij waren betrokken Fontys Hogescholen, Sint Lucas, Koning Willem 1 
College.
De samenwerking met partners is met name op het gebied van projecten zichtbaar en effectief 
gebleken. Onder invloed van de digitaliserende samenleving zijn hier een toenemend aantal 
netwerkverbindingen ontwikkeld die zichtbaar zijn als platform, community en netwerkorganisatie.

Het bestuur van Stichting Multi-art-disc bestond per 31 december 2016 uit vier personen. 
Hun functie en benoemingsdata (voor 4 + 4 jaar) zijn als volgt:
Naam Functie Benoemd Herbenoemd

Hanneke van den Nieuwenhof Voorzitter 1-12-2010 1-12-2014

Louis Verbraak Penningmeester/
Secretaris

21-4-2011 21-4-2015

Arie van Rangelrooij Lid 1-5-2010 1-5-2014

Mark Dijkstra Lid 1-2-2015
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Projecten

In chronologische volgorde willen we de volgende activiteiten en projecten laten zien met een 
beeldimpressie en omschrijving. Waar relevant is een link geplaatst naar web-locaties voor meer 
informatie en beeld.

Make the Future – Art & Science Salon

Maria Kapteijns – Kunstenaar ontmoet Bauke de Vries – Wetenschapper met moderator Jan 
Schevers.
Donderdag 28 januari 2016 – 20:00 uur – Van Abbehuis.

De grens tussen kunst en wetenschap is allang niet meer strikt gescheiden – maar waar ligt nu het 
gemeenschappelijke gebied? 
Kunstenaars en wetenschappers met elkaar in gesprek over hun fascinaties en drijfveren.
Een eerste try out van een concept om in het Albert van Abbehuis een serie forumbijeenkomsten te 
organiseren. De geanimeerde bijeenkomst werd bezocht door zo’n 35 mensen, en eindigde met 
een netwerk borrel.
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Living Data Game Challenge 2016

March 19-20 2016 - Designhuis Eindhoven
The Playful Hackathon to Free Public Space! 

Smart Society inspired by Playful City Public Space is an important ingredient in the concept of a 
Liveable and Healthy City. Using public space dynamically has gained new perspectives through 
Open Data and Digital Communication Networks, including sensor technology; augmented reality; 
geo-tagging.
The Living City: Eindhoven’s city center is changing. Cold and neglected, what once used to be a 
busy shopping street now has empty shops and buildings. Meanwhile, restaurants and cafés are 

popping up. How can we 
make the city center regain 
its function of a meeting 
place, where physical 
contact and communication 
are encouraged? How can 
we make te city center 
become lively again, with 
movement of people in a 
way that will make it warm 
and safe to its visitors?

Zo’n 55 deelnemers hebben 
in twee dagen tijd nieuwe 
concepten voor de leefbare 

en open leefomgeving gecreëerd, en deze gepresenteerd voor een deskundige jury.
De winnende concepten werden gepresenteerd op het Beyond Data congres in Hotel van der Valk.
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In 2016 werden in Eindhoven diverse jubileums gevierd van 
grote organisaties. 

De TU/e vierde haar 60 jarige bestaan met het Dream and 
Dare festival.
Philips vierde het 125 jarig bestaan met een creatief met 
techniek evenement in het Evoluon.

Dream and Dare
Tover je Toekomst, TU/e Dream & Dare Festival, 23-24 april

MAD emergent art center was gevraagd om twee activiteiten te 
produceren: Tover je Toekomst: science fiction tekenen en knutselen met robotjes.

Hoe zie jij de toekomst? Korneel Jeuken, professioneel kunstenaar, tekende met kinderen tijdens 
het Dream & Dare festival op TU/e. Hij zet ideeën, dromen en fantasieen op papier! Zondag was er 
de kans om robotjes te maken bij de Science Labs, Auditorium, zaal 15. Leuk en leerzaam! Er was 
een overweldigende belangstelling, en de wachtrij om mee te kunnen doen bleef aanhouden.

Eindhoven viert de Toekomst - Philips 
125 Evoluon
Tover je Toekomst, Evoluon, 14 en 15 mei
In het Evoluon presenteerde MAD emergent art center haar Tover je Toekomst workshop knutselen 
met robotjes. De publieke belangstelling was zeer groot, en de wachtrijen voor deelname wederom 
aanhoudend gedurende de hele midddag.
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Science Hack Day Eindhoven 

De vijfde editie van de Science Hack Day Eindhoven vond plaats in The Hub for Expats, 
VDMA, Eindhoven, 21-22 Mei.

Altijd weer een bijzondere ervaring, waarin de grenzen van de kennis en kunde worden opgezocht 
om extravagante ideeen tot leven te wekken.
Een tandenborstel als game-platform, een stapel autobanden als sportief/educatief 
ontwikkelingshulp concept, een geurmachine om te alarmeren over data security lekken… Wie 
verzint zulke dingen?
Het zijn de gecombineerde hersens van kunstenaars, programmeurs, ingenieurs, architecten, 
wetenschappers en meer. In de setting van de Science Hack Day Eindhoven was het een zeer 
inspirerend event. De ca 35 deelnemers kregen de waardering en applaus van jury, publiek en 
elkaar. 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Verdere Voorjaarsactiviteiten
MAD emergent art center heeft in de loop van het voorjaar een aantal kleinere activiteiten 
geproduceerd en/of als partner deelgenomen.

Maker Faire Launch, Maker Day Eindhoven
In de aanloop naar de Eindhoven Maker Faire in September werden er een tweetal pre-events 
georganiseerd:

De officiële lancering van de Eindhoven Maker Faire vond plaats op 9 juni bij Shapeways, in 
aanwezigheid van sponsors, makers, organisatie en bestuur.
Ter gelegenheid van de European Maker Week werd door MAD emergent art center een Maker 
Day Eindhoven georganiseerd bij De Ontdekfabriek. Hier presenteerden een aantal Makers zich 
als preview op de Maker Faire.

Muziek op de dommel kunstroute, Muziek op de dommel kindermuziektuin
MAD emergent art center adviseerde mede voor de selectie van kunstenaars die tijdens de Muziek 
op de dommel kunstroute een installatie realiseerden.
De prijsvraag voor een nieuw kunstwerk op de Muziek op de dommel kindermuziektuin is mede 
initiatief van en begeleid door MAD emergent art center. De winnaar was verrassend genoeg voor 
het tweede opeenvolgende jaar de ontwerper Arvis Jense.

MAD picnic 8 juli TU/e
Traditioneel wordt de MAD emergent art center 
picnic georganiseerd in de Genneper Parken bij de 
paddenpoel. Het was dit jaar echter slecht weer, dus 
werd een mooie overdekte lokatie gevonden: de TU/
e picnic banken bij het MetaForum.
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EINDHOVEN MAKER FAIRE: FESTIVAL VAN MAKERS!
VDMA hallen en terrein, 10 en 11 september
Het grootste project van MAD emergent art center in 2016 is zonder twijfel de Maker Faire.

De Maker Faire is een festival/markt/beurs van en voor iedereen die geïnteresseerd is in 3D 
printing, robots, drones, muziek, animatie, video, interactieve kunst, elektronica, social media, doe-
het-zelven, urban farming, virtual reality en nog veel meer…
Of je nu kunst maakt of gebruiksvoorwerpen, in 2D of 3D werkt, ambachtelijk of met de nieuwste 
technologie, animaties maakt of vechtrobots bouwt, stadstuin-oplossingen of voedselconcepten 
ontwikkelt en of je dat nu als student, professioneel of als amateur doet; de Eindhoven Maker Faire 
is dé plek om je werk, je project, je ding te presenteren aan het publiek!

De editie 2016 was een groot succes. Er waren ca 120 makers die presenteerden, 
demonstreerden en workshops gaven. Zo’n 2500 bezoekers werden enthousiast en blij van alle 
creativiteit!
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Manifestations DDW Make the Future

Het nieuwe festival Manifestations werd gepresenteerd op de DDW, en was meteen een groot 
succes.

Ca 8000 bezoekers werden verrast door de vele verrassende en opzienbarende concepten in 
installaties en presentaties. Het festival won de Best of DDW Award!

Manifestations toont de toekomst: virtuele realiteiten, de beperkingen in onze menselijke 
percepties, het technologisch upgraden van ons lichaam, de vraag of digitale analyse systemen 
beter zijn en hoe wij daar de controle nog over houden?
Manifestations toont de toekomst 10 jaar vooruit, in passwords, virtual reality, artificial social 
intelligence, hackerculture, digitale valuta-mining, internet-of-women-things, maakt een statement 
en neemt je mee in een wereld waarin je actief je eigen toekomst maakt. Het wil samen onze 
toekomst maken, voordat de toekomst ons maakt.

Tevens waren er workshops met ontwikkelaars en kunstenaars, en de Young talent Award.
Manifestations is a collaboration between MADlab and ViolaVirus: Art & Technology. 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Projecten met partners
In de laatste maanden van het jaar werden er een aantal projecten uitgevoerd met partners:

Redesign Holland
Hackathon over de nieuwe omgevingswet.
In samenwerking met Initiate / VNG en gemeente Eindhoven

The Big Date hackathon
Hackathon over big data en Open Data in relatie tot het werk van de GGD.
In samenwerking met GGD Midden Brabant.

Tech & Play Kids Festival
Workshop Tover je Toekomst op het festival voor kinderen en techniek.
In het Beursgebouw werden duizenden bezoekers getrakteerd op een grote diversiteit aan 
interactieve presentaties. De MAD emergent art center activiteit was uitverkocht: de totale 
voorraad materiaal ging er doorheen!

Een opsomming van alle publieke activiteiten:
Atelierbezoek
Coderdojo
Make the Future - Art Science Salon
Living Data Game Challenge Hackathon
Open Data Congres
Dream and Dare
Philips 125 Evoluon
DTW - Science Hack Day
Maker Faire Launch
Muziek op de dommel kunstroute
Maker Day Eindhoven
Muziek op de dommel kindermuziektuin
MAD picnic
Eindhoven Maker Faire
Make-athon Wearables
Kunst Tour Eindhoven
Next Mobility Meetup
TjT NEMO 
Atelierroute
Tuin Hack
Next Mobility Hackathon
MO Hack event
Manifestations DDW Make the Future
TjT
Redesign Holland
e52 live
Hack Glow
The Big Date hackathon
Tech & Play Kids Festival
MAD dinner
Meetup MADspace 
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