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Inleiding

Het jaar 2017 is voor MAD emergent art center een bijzonder jaar geweest. Er zijn veel nieuwe 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 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 tweede editie 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 2017 is de Eindhoven Maker Faire geweest. De beoogde opschaling naar een volwassen ʻFeaturedʼ Maker Faire met 
10.000 bezoekers is werkelijkheid geworden! Het succes hiervan is vooral af te leiden uit de enthousiaste feedback die bezoekers en deelnemende 
makers hebben gegeven. 

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 forse 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 goed 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. Hiervoor is in 2018 een verhuizing te verwachten.

Met de 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. Fontys Hogescholen en SintLucas waren hierbij betrokken.

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.

Bestuur
Het bestuur van Stichting Multi-art-disc bestond per 31 december 2017 uit vier personen. 
Hun functie en benoemingsdata (voor 4 + 4 jaar) zijn als onderstaand. 
In 2018 zijn twee bestuusleden aan hun maximale termijn gekomen en zal hiervoor vervanging gezocht worden.

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
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Living Data city Challenge

De Living Data City Challenge-hackathon is een tweedaags evenement waarbij mensen 
met technische, ontwerp- en creatieve achtergronden samenkomen om nieuwe oplossingen 
te creëren door middel van collaboratieve ontwikkeling. 
Het doel: open data gebruiken – informatie die iedereen vrijelijk kan gebruiken. Creëer 
speelse applicaties voor de gemeente Eindhoven, om mensen te inspireren en uit te dagen 
actiever, bewuster, sociaal en blij te worden!

Een bijzondere groep deelnemers was dit jaar een team uit Londen dat speciaal voor deze 
hackathon naar Eindhoven is afgereisd. De bijzondere challenges ware inspiratie om met verrassende oplossingen te komen.
De fasering van de voorbereiding werd gecommuniceerd met deze visuals:
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De winnaar was het project Guardian:
Een virtuele robot die de strijd aangaat met pesten.

Het winnende team heeft op het congres Beyond Data in congrescentrum Van der Valk het 
project gepresenteerd voor de deelnemers. Hieruit zijn diverse vervolgstappen voortgekomen.

Door de netwerken van de deelnemers aan elkaar te verbinden werden nieuwe 
vriendschappen geboren en werd er intensief kennis uitgewisseld.
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One in ten children are bullied.

Talk to
a familiar face
anonymously.

Guardian is a robot who you can 
talk to anonymously. The bot is 
programmed to get the 
conversation started. In addition 
the bot can also be controlled by 
someone from a charity. To 
visualize the bot, Guardian uses 
friendly faces of real people. 
While staying anonymous and 
taking small steps you can share 
your stories. Guardian focuses on 
children aged between 8 to 18.

Guardian
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Science Hack Day


Science Hack Day Eindhoven is een traditie geworden die steeds samenvalt met de Dutch Technology Week. Het werd in 2017 voor de 
zesde maal georganiseerd op 3 en 4 juni in het Designhuis. 
De jury bestond uit: Bert-Jan Woertman, Suzanne Schoolmeesters, Wim Langenhoff.

Science Hack Day is een tweedaags- en nacht-evenement waarbij iedereen die enthousiast is over het maken van rare, gekke of 
serieuze dingen met wetenschap samenkomt in dezelfde fysieke ruimte om te zien wat ze binnen 24 opeenvolgende uren kunnen 
prototypen. De missie van Science Hack Day is om enthousiast te worden en dingen te maken met wetenschap. 

Ontwerpers, ontwikkelaars, wetenschappers en iedereen die enthousiast is over het maken van dingen met de wetenschap zijn van harte 
welkom om deel te nemen – er is geen ervaring met wetenschap of hacken nodig, alleen een onverzadigbare nieuwsgierigheid. Het 
evenement is volledig gratis bij te wonen, georganiseerd door vrijwilligers en ondersteund door sponsors.

Mensen vormden in de loop van het weekend organisch multidisciplinaire teams: deeltjesfysici werkten samen met ontwerpers, 
marketeers bundelen hun krachten met wetenschappers, schrijvers werken samen met biologen. Science Hack Day gaat inherent over 
het in elkaar slaan van ideeën, mediums, industrieën en mensen om vonken te creëren voor toekomstige ideeën, samenwerkingen en 
inspiraties om vanuit te lanceren. 
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Feedback van een van de deelnemers:

It was a nice weekend to hack, there were 5 team competing against each other and came up whit cool stuff. 
The winners of science hack day are Lucifer, a software tool data (Algorithms + Data Structures) to help people find Each other if 
there lost each other during a crises . The second place went to sound of us making music through your mobile phone by 
movement, the third place went to privacy scientist teach children how to be more aware of hacking. The other teams came up 
whit Garden Gotchi itʼs a game that help you grow your digital garden and your real life garden and exchange real vegetables whit 
other players. Subs generator created live subtitles to films and TV.
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Eindhoven Maker Faire
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De Eindhoven Maker Faire (EMF) is een creatief en innovatief festival, waarbij maken, ontdekken, creativiteit en vindingrijkheid centraal 
staan, in een setting waarbij het delen van de passie voorop staat. Het is een interactief evenement voor alle leeftijden en voor een breed 
publiek, dat meegenomen wordt in de magie van technologie, innovatie en creatie. Deelnemende Makers presenteren en demonstreren 
hun uitvindingen, producten, installaties, systemen en geven kennis en ervaring door middels workshops. Zij komen uit de wereld van 
techniek, creatieve industrie, ambachten, amateurkunst en ze zijn zelf tevens engineers, kunstenaars, artiesten, hobbyisten, designers, 
studenten, wetenschappers, (jonge) onderzoekers en professionele makers. 

De Eindhoven Maker Faire vond plaats op 2 en 3 september 2017 in het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven. Het doel was een aantal 
van 200 Makers te laten deelnemen aan het festival. Deze 200 Makers hebben we aan het festival weten te binden en presenteerden 
zich in de drie beschikbare hallen in het Klokgebouw. Op 31 juli hebben we de aanmeldformulieren dan ook echt moeten sluiten; er was 
simpelweg geen ruimte om meer Makers te plaatsen. 

De derde editie van het festival in 2016 werd bezocht door zoʼn 2500 bezoekers. Doordat we als organisatie kozen voor een nieuwe 
locatie kon het festival groter groeien. We hoopten 10.000 bezoekers te bereiken en dat is gelukt. Ruim 8.000 mensen kochten een ticket 
voor de activiteiten in het Klokgebouw. Daarnaast bezochten 1.500 mensen de buitenactiviteiten voor het Klokgebouw en op het 18 
Septemberplein. Makers en publiek komen uit de stad Eindhoven, de regio, provincie, nationaal en uit omringende landen.

MAD emergent art center jaarverslag 2017 !11



1325*495
Specials en side-events
Naast de hoofdprogrammering van 200 makers werden er een aantal speciale activiteiten georganiseerd: een hackathon, een 
programma met lezingen, een workshop fashion wearables, een wedstrijd Powertool Racen, een door kunstenaars en bewoners 
gemaakte steampunk Raket naar de Ruimte van Morgen en de Knotsgekke Voertuigen Parade.
De Knotsgekke Voertuigen Parade werd speciaal voor de Eindhoven Maker Faire 2017 bedacht, om extra zichtbaarheid te genereren 
van creatieve maaksels op straat, en om makers van kunstzinnige, gekke en bijzondere voertuigen uit de wijde omgeving een podium te 
geven. De volgende editie zal een grotere en meer geregisseerde parade worden met wellicht een langer parcours door een deel van de 
stad.

Conclusie
We kunnen niet anders dan trots en dankbaar terugkijken op de Eindhoven Maker Faire 2017. Een mijlpaal in de ontwikkeling van dit 
evenement, durven we al te voorspellen. Want dit succes vraagt om een vervolg en een doorontwikkeling op de ingeslagen weg. Met de 
opgedane ervaringen, de publieke en professionele bekendheid en de brede waardering die is ontstaan, zijn we het aan de makers en 
aan de bezoekers en partners verplicht om dit tot een jaarlijkse viering van de creativiteit te organiseren.
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Atelierroute Eindhoven


Het eerste weekend van oktober wordt jaarlijks de Atelierroute Eindhoven & Regio georganiseerd. 
Dé kans om op twee dagen tussen 11 en 17 uur een kijkje in de ateliers van kunstenaars te nemen 
en hen te spreken.

MAD emergent art center is ondersteunend in het ontwikkelen van de website met navigatie opties 
om de route te personaliseren. Tevens wordt door MAD emergent art center de communicatie en 
PR verzorgd in samenwerking met het onafhankelijke bestuur van de Stichting Atelierroute 
Eindhoven.

Met in 2017 een nieuw bestuur, bestaande uit enthousiaste kunstenaars zelf, is een begin 
gemaakt met een proces van verjonging van het imago en de deelnemers populatie.
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Manifestations
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Manifestations 2017 toonde de toekomst tijdens het grootste 
ART & TECH event (4500m2) tijdens de Dutch Design Week.

Van 21 t/m 29 oktober kon iedereen in het Veemgebouw kennis 
komen maken met de toekomst. Manifestations presenteerde 
daar meer dan 100 internationale deelnemers in een mix van 
kunst en innovatieve technologie en vroeg: Will the Future Design 
Us?

Kleding met kippenvel, elektronische huisdokter, geur-therapie in 
je kleding, familie cocon, robot die eiken processie rupsen eet, 
360 graden cult Science Fiction, fantasie organen, interactieve 
opplak-tattoos, slimme nagel, nutteloze superpowers, urine 
recycling fles voor vluchtelingen, massage jasje, saaie 
kinderfeestjes voor rijke kinderen, de nieuwste E-Fashion, 
Innovatieve Virtual Reality, kom en speel met ons mee!

Met: Sensoree, Marina Toeters, Sander Veenhof, Pinar Yoldas, 
Baron Lanteigne, Agi Haines, Sensoree, Juul Koene, Channin, 
e.v.a.
In satelliet locatie Bibliotheek Eindhoven was de tentoonstelling: 
Internet of Women Things te zien als onderdeel van 
Manifestations.

Speciaal onderdeel is de Young Talent Award.
Winnaars 2017: Channin Scholten and Jochem van Schip & Merel 
Koning.

Manifestations is een combinatie van Young Talent, beroemde 
kunstenaars en innovatieve technologie. 
Manifestations is onderdeel van de Dutch Design Week 2017. 
MAD emergent art center is initiator en partner in de organisatie 
van het event wat geproduceerd wordt door Viola Virus.  

MAD emergent art center jaarverslag 2017 !16



1325*495

MAD emergent art center jaarverslag 2017 !17



1325*495

Albert van Abbehuis 

Exposities & Art Science Salon

Sinds begin 2017 heeft MAD emergent art center het beheer en de programmering van het 
Albert van Abbehuis overgenomen. Deze verrassende ontwikkeling heeft ons uitgedaagd om 
met een nieuwe en innovatieve invulling te komen.

Visie
Het “Albert van AbbeHuis” is een ontmoetingsplaats waar makers uit de culturele wereld en publiek elkaar vinden. Centraal in de 
programmering staan hedendaagse kunst en cultuur in een breed perspectief waarbij kwaliteit altijd de maatstaf is. Het wil laagdrempelig 
zijn en kunst verbinden met de maatschappij door het programmeren van activiteiten rondom actuele themaʼs in de samenleving. Zo zal 
de relatie van Art en Science verder onderzocht worden en de interactie van technologie met kunst aan worden gegaan en de resultaten 
zullen zichtbaar gemaakt worden.

Programmering
In 2017 heeft MAD emergent art center de volgende expostities, Art & Science Salons, Meetups, bijeenkomsten georganiseerd en 
gefaciliteerd.

Uncovering the City
“ervaren dat de stad een laboratorium is waar innovatieve ideeën en ambities werkelijkheid worden”

Werk van Nederlandse kunstenaars en ontwerpers wordt geconfronteerd met werk van internationale 
kunstenaars en designers uit Zuid Afrika, Japan en Duitsland. Werk waarin smart technologie, gated 
communities en de persoonlijke fascinatie zoeken naar een evenwicht waarin een veranderend 
wereldbeeld zichtbaar wordt. 

Werk van; Joe Redtree, Trudy Wilson, Zyma Amien, Gwenneth Miller, Colleen Alborough, Keiichi 
Matsuda, Mathias Herckska, Albert van Abbe, Rik van Iersel, Loe Feijs. 
Workshop AR met Hololens door Sander Veenhof.

Ook is er een Art & Science Salon georganiseerd rond dit thema.
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Homage to Nervous Systems
Curator Viola Virus onderzoekt in Homage to Nervous Systems welke invloed de gigantische 
hoeveelheden data hebben – die dagelijks door miljarden sensoren vergaard worden in onze 
dagelijkse communicatie en bewegingen – op het veranderen van ons gedrag en het begrijpen van 
onszelf en de maatschappij. 

Zullen de hedendaagse systemen met hun “duwende nervositeit” in staat zijn zichzelf te stabiliseren 
in de toekomst en bevatten zij de krachten van chaos, wanorde en onbekende echte of zelfbedachte 
bedreigingen? 
Wat betekent privacy wanneer het mogelijk is om iemand steeds makkelijker te identificeren, zowel 
van “anonieme data”, als van iemands vingerafdruk of ID-kaart? 
Wat blijft er van de wereld over wanneer deze geïnterpreteerd wordt door machines en systemen?

Projecten: Tinderin, Critical engineer manifesto, Owned by noone, RYBN algor.trading freakshow, 
Password club, Invisible, Urme, Blackmirror showcase (tactical tech) Tablet station met Homage to Nervous Systems. 
Ook is er een Art & Science Salon georganiseerd rond dit thema.

MOVE
Move is een tentoonstelling die een selectie van werk toont van kunstenaars die kinetische kunst 
maken.
Dit is de derde expositie - die kinetische kunst laat zien in fysieke en media presentaties. We 
vroegen een klein aantal kunstenaars om een of meer werken te presenteren. 
We wilden de tentoonstelling richten op een breed publiek, die zo kennismaakt met kinetische kunst, 
en daarnaast de ontmoeting van kunst en techniek onder de aandacht brengen. 
Ook is er een Art & Science Salon georganiseerd rond dit thema.

Er was werk te zien van: Paul Baartmans, Michiel van Bakel, Gijs Gieskes, Frédéric Le Junter, 
Marco Kruyt, Nico Parlevliet, Tijs Rooijakkers, Christiaan Zwanikken, Paul Panhuysen

Er werd een lovende recensie gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad.
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Identity
Groepsexpositie van designers, media artists an kunstenaars rondom het thema Identity, iedere 
kamer in de villa reflecteert zijn of haar visie op dit complexe begrip. Ook is er een Art & Science 
Salon georganiseerd rond dit thema.

Deelnemende kunstenaars en titels
Joris Visser, Bureau Sculptaal; Sculptaal: IDioom
Tom Veeger; de Weg
Toos Nijssen; identity versus home/ home versus Identity
Marina Provatidou; The motion of addiction
Lisette van Zummeren; Waar is de ziel?
Shushu El-Jarbi; I will not grow up until I can go home
nouch; Belly
Ans Verdijk; Quel Tierende Art beiten
 Share the Vibe; Filmmakers o.a. Raw Color, Bart Hess, Niels Hoebers.

   Megan Erasmus; Title aping blinking seeing

Redesign the Future
Redesign the Future laat kunstenaars, ontwerpers en activisten zien die nieuwe concepten 
uitbroeden voor recycling, upcycling, re-use van materialen, voorwerpen, apparaten en zelfs bio-
materiaal van menselijke bron.

Deelnemende kunstenaars
Victor van Hout
Fiona Brandenburg-de Werd
Paul Vijfd
Rosa Kuipers
Leo Bakx
Mathew Philips
Johan Boer
Ingeborg Steenhorst

In de Art & Science Salon werd over deze concepten een stevig gesprek gevoerd door de gasten: Tim Vermeulen en Ingeborg 
Steenhorst. Moderator: Casper Koomen
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Artist in Residence: Bram Hermens; project Aquila
De residentie vond plaats van 12-11-2017 tot 15-01-2018. Hermens realiseert de tijdelijke transformatie van een bushalte door de 
wereldberoemde ontwerper en architect Gerrit Rietveld.
De salon van de villa werd omgetoverd tot een studio waarin de kunstenaar levensvatbare Hellenistisch geïnspireerde tekeningen op 
doorschijnend materiaal realiseerde; tekeningen die het idee van nieuwe ideologieën van totalitarisme, imperialisme en globalisme ter 
discussie te stellen.

IDENTITY ||
“The condition of being oneself or itself, and not another”
De expositie geeft een beeld van de persoonlijkheid van de kunstenaar in relatie tot zijn/haar werk.

Deelnemende kunstenaars:
Monique Rutten
Stef Fridael
Frans Franssen
Eric Bruinewoud

Electric Poetry
De tentoonstelling viert geluidskunst en design. Het is geïnspireerd op het collectieve project Poème 
électronique. Van een historisch overzicht tot hedendaagse geluidskunst wordt Albert van Abbehuis 
als villa omgezet in een instrument voor verschillende conceptuele composities. Electric Poetry geeft 
soundscapes en geluidskunstwerken weer in verschillende fasen, tempoʼs en potenties.

Deelnemende kunstenaars: 
Jaromir Mulders; Stefano Murgia; Horst Rickels; Gijs Gieskes; Mario van Horrik; Michiel van Bakel; 
leo bakx; bjorn maria; Truus de Groot; Jobina Tinnemans; Nick le Beat; Edwin van der Heide; Albert 
van Abbe; Stelios Manousakis; bjorn maria; Valery Vermeulen; Mario van Horrik; Constant Hak; 
René van Peer; Jaromir Mulders
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Meetup MADspace

Vaste meetup avonden waar op informele wijze 
projecten en ideeën worden besproken. Ook wordt 
er aan projecten gewerkt en gedemonstreerd. 

Tweemaal per week komen hackers, startups, 
ontwerpers, kunstenaars en studenten hier bij 
elkaar. Er is een levendig programma met 
regelmatig workshops, presentaties en 
demonstraties. 

MADspace is een onafhankelijke stichting.
De MADspace Meetups worden gehost door 
MAD emergent art center. 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Makers Meetup


Makers Meetups zijn bijeenkomsten in Maker Spaces in Eindhoven en 
Brabant, waarop makers met elkaar kennismaken en geïnspireerd raken.
In 2017 zijn er Meetups voor Makers georganiseerd in Eindhoven, Breda en 
Den Bosch.
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MADlab werkplaats

De activiteiten in MADlab zijn grotendeels ondersteunend voor de diverse activiteiten en bijeenkomsten die op verschillende plekken 
worden georganiseerd. 
Het grootste deel van de werkzaamheden behelst media gerelateerde produkties en services, voor zowel eigen producties als voor 
derden, zoals Atelierroute, MADspace, Maker Faire, Manifestations, Albert van Abbehuis.
De ambitie is om ook een meer fysiek capabele werkplaats te hebben om producties zoals de Raket naar de Ruimte van de Toekomst te 
kunnen realiseren.
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Stadslab Live Lab

Live Lab is het project waarmee MAD emergent art center de iCity Challenge heeft 
gewonnen en een prototype heeft gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week. 
Deze installatie werd gepositioneerd op het (zelfbenoemde) Pixelplein op Strijp S.

Live Lab is a virtual and physical platform for sharing knowledge, ideas and 
experiences. It is open to residents, government and organizations.
Live Lab helps to achieve a better living environment by coming up with 
innovative solutions for implementation.

Er zijn tijdens Manifestations een aantal workshops uitgevoerd als pilot voor 
dit systeem. 
In 2018 krijgt dit project een vervolg in samenwerking met de stichting Smart 
Homes in het project Pixel People.
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Diverse projecten

Naast bovengenoemde activiteiten zijn de volgende activiteiten en projecten in 
2017 gerealiseerd:

• Amvest: advisering mediakunst voor de ontwikkelcompetitie Stationsplein
• Avans CMD: presentatie ontwikkeling Strijp S
• De Effenaar: Digital Reality Meetup
• Kennisfestival Brainport in Evoluon
• Workshops met buurtbewoners om de Raket vorm te geven
• Hackathon tijdens de Maker Faire
• Powertool racing event Ketelhuisplein
• Bounce Backathon hackathon Resilience Den Bosch
• Design Brabant event Bergeijk
• Partner meeting Streekgewest Boven Dommel
• Leergemeenschap Maker Education Tilburg
• Meetup Open Data challenge prepping
• Presentatie Open Eindhoven gebruikersbijeenkomst data.overheid.nl BZK
• 1e fase @postasis project Erasmus + meeting
• Lucid TU/e: partnership en ondersteuning Robot Wars
• Bezoek Maker Faire UK Newcastle
• Scouting bezoek Elfia beurs Haarzuilen
• Consortium project team meetings De Waag
• Scouting Maker Festival Twente
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• Scouting Future Flux festival RDM Rotterdam
• Excursie Landjuweel Ruigoord
• Scouting Kinetische kunst expo Museum Twente Enschede
• Salesforce: Hackathon met consultants over future MADlab
• Tech & Play festival Bibliotheek: deelname met Raket en papieren vliegtuigjes project
• Wij Hack: hackathon in Albert van Abbehuis over en met WIJeindhoven
• Scouting Gogbot Enschede
• Scouting Maker Festival Amsterdam
• Ontvangst en tour DDW met delegatie Makerspace Basra Iraq
• Scouting Maker Faire Rome / MF Producers Meeting Rome
• MAD buzz Verbeke Foundation: groepsreis naar België. Lost in Garbage
• Fontys ICT: open dag presentatie MAD emergent art center projecten 
• Kerstdiner: vrijwilligers MAD emergent art center
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