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1 Voorwoord
Het jubileumjaar 2015 was in meerdere opzichten een mijlpaal in de geschiedenis van MAD emergent art center.

Niet alleen mochten we op feestelijke wijze het 20-jarig bestaan van de organisatie vieren met een expositie, symposium en publicatie, er werden 
ook mijlpalen bereikt in programmering en organisatie.

Inhoudelijk werden belangrijke besluiten genomen voor de toekomst van MAD emergent art center: de ambitie om de betekenis en impact van de 
programmering en het beleid concrete invulling te geven in o.a. sociale innovatie, educatie en integratie. Hiervoor is een traject doorlopen met 
externe adviseurs en een expert groep. 
De ontwikkeling van MAD emergent art center gaat stapsgewijs richting een Future Center waarin de kracht van kunst, cultuur en wetenschap 
worden ingezet om de permanente verandering waarin we als samenleving beland zijn vorm, richting en betekenis te geven.

Qua programmering werd het project Eindhoven Maker Faire verzelfstandigd door een nieuwe beheer-stichting op te richten met een krachtig 
bestuur en een ditto gezonde ambitie. Het streven is om de komende jaren dit evenement samen met MAD emergent art center tot een grootschalig 
publieks-evenement te ontwikkelen met meer dan twintigduizend bezoekers.

De workshop Tover je Toekomst werd op diverse locaties ontwikkeld tot een Maker Space voor kinderen (Philips Museum, Feel Good Market, Maker 
Faire). De science fiction tekeningen die worden gemaakt door een kunstenaar die de fantasieën en dromen van kinderen te verbeelden worden in 
brede kring bewonderd en gewaardeerd. De electronica knutsel workshop is in toenemende mate een activiteit waarbij jong en oud het plezier van 
het experimenteren en zelf maken ontdekt.

In het kader van de verbinding met innovatieve ontwikkelingen in andere sectoren als de creatieve sector zelf, werd een vervolg gegeven aan de 
succesvolle interventies in het gebied van agri-food met het initiatief Polderhack. In juni werd deelgenomen aan een netwerk excursie naar San 
Francisco en Silicon Valley. 

Tijdens de Dutch Design Week werd een uniek concept ontwikkeld met een aantal culturele partners in de nieuwe en uitdagende lokatie VDMA. 
Onder de gemeenschappelijke titel MATCH werden design, kunst, ambacht, theater, muziek, innovatie en horeca op een zinderende wijze 
verbonden. MAD emergent art center organiseerde hier onder meer een uitverkochte avond over Internet of Things. 

In dit jaarverslag is een overzicht bijeengebracht van activiteiten en evenementen die een diversiteit aan publiek en deelnemers heeft laten beleven, 
bewonderen en verwonderen.



2 Organisatie
MAD emergent art center heeft zich in 2015 gestabiliseerd rond een kern van vaste medewerkers, bijgestaan door een groep vrijwilligers die met veel 
passie en enthousiasme hebben samenwerkt en ontwikkeld.
Zonder de inzet van vele vrijwilligers zouden de hier gepresenteerde resultaten niet mogelijk zijn geweest. Hier past hulde aan de vrijwilligers!

Het bestuur van MAD emergent art center bestaat in 2015 uit vier leden: 
• Hanneke van den Nieuwenhof
• Arie van Rangelrooij
• Louis Verbraak
• Mark Dijkstra

Het is in 2015 wederom gelukt om met een zeer 
bescheiden budget grootse dingen te doen, 
waarvoor grote inspanningen werden geleverd door 
niet alleen de organisatie zelf. Ook een aantal 
partners heeft elk op zijn of haar eigen wijze 
bijgedragen, met name:
• Gemeente Eindhoven
• DTW/Brainport
• Lumens
• The Hub for Expats
• TAC
• Polderhack
• TU/e
• Eindhoven 365
• Philips Museum
• Gogbot
• DDW
• Atelierroute
• Glow
• Park Strijp beheer

Samenwerken zit deze regio in het bloed, en MAD emergent art center is hiervan een bescheiden maar enthousiaste exponent. Structureel betekent 
dit dat er een dynamische relatie bestaat met de omgeving, en er een open en constructieve cultuur wordt gekoesterd. 

Vrijwilligersdiner



3 Activiteiten
De reeks activiteiten die MAD emergent art center in 2015 heeft ontplooid is veelzijdig en divers. Naast structurele ondersteuning van kunst productie 
en ontwikkeling van de kunst sector in relatie tot media, technologie en innovatie zijn er een veelheid aan evenementen en en bijeenkomsten 
geproduceerd die de verbindingen en samenwerking bevorderen tussen sectoren en domeinen in maatschappelijke, economische en culturele lagen 
van de samenleving.

In de onderstaande selectieve verslaglegging is 
getracht recht te doen aan zowel kleine als grote 
activiteiten met enerzijds een breed bereik onder 
publieksgroepen, anderzijds juist niches in 
professionele en burger doelgroepen. Het is 
voornamelijk een beeldverslag, omdat foto’s meer 
zeggen dan woorden…

Van alle activiteiten worden beelden, commentaren 
en verslagen gepubliceerd op internet, via kanalen 
als websites, blogs, Facebook, Linkedin, Twitter, 
YouTube, Vimeo, Flickr, Meetup, Google en meer.

De hoeveelheden mensen die via internet kanalen 
worden bereikt zijn door de snelheid en 
vluchtigheid, niet meer exact vast te stellen. Wat telt 
zijn de resultaten in de vorm van groeiende 
bewustwording en betrokkenheid bij het ontwikkelen 
van een creatieve, innovatieve en participerende 
cultuur, met gebruikmaking van nieuwe technologie 
en media.

 

Museum Kids Factory



Future of Food Hackathon
19 janiuari
In samenwerking met Polderhack, Alterra, Universiteit Wageningen

 



Living Data City Challenge
11 - 12 april
In samenwerking met gemeente Eindhoven, TU/e
4 fasen innovatieproject Open Data toepassingen Smart City

 



Beyond Data
16 april
presentaties winnaars Living Data City Challenge hackathon   



Museum Kids Factory
Diverse vakantie periodes 2015
In samenwerking / locatie Philips Museum
 



20 years of creating the future 
22 april viering 20 jaar MAD emergent art center 
Expositie in TAC met tijdlijn van 20 jaar projecten

 



Symposium MAD emergent art center 20 jaar
22 april viering 20 jaar MAD emergent art center
Symposium met 4 experts over de thema’s van Make the Future

 



Science Hack Day
30 - 31 mei 
In samenwerking met The Hub for Xpats
 



Muziek op de Dommel - 
Kindermuziektuin
17 juli 
Wedstrijd nieuwe installatie Arvid Jense
Installatie presentatie Alphabet  



AG & Food Tech Safari Silicon 
Valley
21 - 25 juni netwerk reis met EZ, provincie, ZLTO, 
Agrifood Capital, PolderHack

 



AG & Food Tech Safari Silicon Valley
21 - 25 juni netwerk reis: Make Media HQ, American Steel, Noisebridge



AG & Food Tech Safari Silicon Valley
21 - 25 juni netwerk reis Exploratorium

 



Eindhoven Mini Maker Faire
29 + 30 augustus VDMA Eindhoven

 



Eindhoven Mini Maker Faire
29 + 30 augustus VDMA Eindhoven
 



Eindhoven Mini Maker Faire
29 + 30 augustus VDMA Eindhoven



GOGBOT / Future Theories
12 september workshop, presentatie, forum discussie IOT

 



Make The Future programmalijn



Make the Future – Internet of Things 
3 - 11 oktober Van Abbenhuis expositie Stadslab IOT art installations

 



VDMA MATCH
DDW expositie en performance VDMA IOT art & science

 



Super Meetup 
Internet of Things
21 oktober 
IOT expert presentations, forum 
discussion

 



AEC Hack TU/e
23 - 25 oktober 
IOT in architecture 
hackathon

 



Hack Glow : Playground for techies
13 november -  whizz kids hacking light ism Fleur Besters, Philips, Park Strijp beheer



MAD at the FeelGood Market in VDMA
Tover je Toekomst workshop
 



Internet of 
Things – 
LoRaWAN Tech 
Workshops
10 oktober MADlab

 



MobiHack
11 + 12 december Nijmegen - 
Kim Spinder, Hogeschool 
Nijmegen, Gemeente Nijmegen, 
Provincie Gelderland



4 Toekomst
De komende jaren zijn zonder twijfel cruciaal voor onze Maatschappij, Economie en Aarde (MEA). We moeten hiervoor veel energie steken in de 
duurzame ontwikkeling van onze toekomst.

In de visie van MAD emergent art center zijn kunstenaars en wetenschappers bij uitstek in staat om de vertaalslag te maken van technologie naar 
maatschappij. Wij willen hierin een initiërende en faciliterende rol spelen. 

De creatieve krachten ontketenen door verbindingen te organiseren, bewustzijn te vergroten, kennis te delen, uitdagingen aan te bieden.

De middelen waarmee we dit doen zijn divers en flexibel: juist met onze creatieve insteek voor de ontwikkeling van programma’s en activiteiten zijn 
we in staat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, - inzichten en - kansen.

Art Science en Technology zijn de gebieden die we verder integraal gaan verkennen. To boldly go where no man has been before.  

Art & Science Salon Van Abbehuis
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