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Introductie 
2020 was het jaar dat MAD 
emergent art center haar 25 jaar 
bestaan vierde! In de aanloop naar 
2020 waren hiervoor mooie plannen 
gemaakt en verwachtingen gewekt 
- maar die werden snel ingehaald 
door de Covid-19 pandemie. De 
wereld stond even stil en ging over 
op een online niveau, waarin ook wij 
moesten acteren. Toch is het 
behalen van deze mijlpaal niet 
ongemerkt voorbij gegaan, hebben 
we dit op aangepaste wijze gevierd 
en gereflecteerd.


Voor een aantal activiteiten en 
projecten was het pandemie-effect 
redelijk te overzien, want voor een 
groot deel is MAD emergent art 
center natuurlijk al lang een 
gedigitaliseerde organisatie en zijn veel activiteiten online. MAD 
emergent art center is digital born!


Wat voor ons de meest praktische impact door Covid-19 heeft 
gehad is het thuiswerken van de medewerkers. Met name 
omdat vrijwilligers plotseling op een hele andere wijze betrokken 
waren en actief konden zijn. Voor stagiaires heeft dit ook effect 
gehad, maar deze bleken het online werken snel op te pakken.


De omschakeling naar het online 
uitvoeren van workshops en 
presentaties heeft wel even tijd 
gekost, omdat de werkwijze en de 
organisatie anders zijn dan een 
fysieke activiteit. De aanwezige 
infrastructuur en apparatuur was 
gelukkig ruim voldoende voor het 
benodigde aan techniek. De inhoud 
aanpassen naar een online publiek 
is voor sommige creatieven een 
steile leercurve gebleken, maar dat 
werd met behulp van het team 
goed opgelost.


Door de versoepelingen in de 
zomer konden gelukkig wat meer 
activiteiten met publiek worden 
georganiseerd, inclusief de 
Eindhoven Maker Faire. Direct ná 
de Maker Faire werd de volgende 
lockdown light al weer ingevoerd 
(geen oorzakelijk verband), 
waardoor we met de hakken over 

de sloot een goed publieksevenement hebben kunnen 
produceren.


Nadere toelichting op dit jaarverslag: dit is ook te lezen als een 
logboek van MAD emergent art center in 2020, met tussen de 
regels door bespiegelingen en verwijzingen. Grotendeels 
chronologisch, is dit een tijdreis door het historische jaar 2020.
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Organisatie 
De organisatie MAD emergent art center heeft zich in 2020 
gestabiliseerd, met een bescheiden succes in fondsenwerving 
en opdrachten waren de mogelijkheden voor programmering 
naar verwachting binnen de beperkingen die de pandemie 
oplegde. De huisvesting in de Von Flotowlaan 1A en het gebruik 
van het Albert van Abbehuis werden in 2020 gecontinueerd. 


Het bestuur van de Stichting Multi-art-disc is in 2020 versterkt 
door de komst van twee nieuwe leden: Nus Waleson en Samira 
De Smedt. We namen helaas maar met dankbaarheid en respect 
afscheid van interim voorzitter Peter de Rooden. 


Personeel 
MAD emergent art center heeft in 2020 het team uitgebreid met 
een betaalde part-time kracht om met name de organisatie en 
uitvoering van het programma Future Makers Factory ter hand 
te nemen. Daarnaast werden er opdrachten uitgevoerd voor o.a. 
gemeente Eindhoven en MakerDays.


Er werden enkele nieuwe vrijwilligers verwelkomd en ingewerkt 
voor diverse taken. We welcome very warmly our international 
co-workers at MAD emergent art center.  
Vrijwilligers en studenten hebben bijzonder goed werk verricht 
op diverse gebieden: 

- Op de social media kanalen van MAD emergent art center en 

MAD projecten werden voortdurend activiteiten gepubliceerd 
en gedocumenteerd.


- Het project Pixel People werd door een team bestaande uit 
projectleider, developer en studenten verder ontwikkeld.


- Future Makers Factory is mede door vrijwilligers verder 
uitgewerkt en geproduceerd. 


- De Maker Faire en haar side events zijn mede door de inzet 
van vele vrijwilligers een succes geworden.


- Met administratie, netwerk, werkplaats en logistiek hebben 
vrijwilligers zich bijzonder ingespannen om de projecten te 
ondersteunen.


Ook is er in 2020 een nieuwe Artist in Residence begonnen: Luis 
Ferreira. De projecten die door hem worden ontwikkeld worden 
hebben een bijzondere relatie met Eindhoven.
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BESPREKING VORMGEVING ATELIERROUTE



Huisvesting 
Het is voor MAD emergent art center erg prettig om te kunnen 
werken in de huidige locatie Von Flotowlaan 1A, omdat we de 
ruimte op basis van leegstandsbeheer (anti-kraak in een 
voormalig schoollokaal) kunnen gebruiken. Dat betekent veel en 
hoge ruimte, veel licht en lage kosten. Het nadeel van deze 
constructie is dat een eventuele opzegging vanaf minimaal één 
maand mogelijk is. 


Bijkomende positieve omstandigheid is het feit dat er naast 
ateliers ook bewoners in deze leegstandsbeheer locatie 
verblijven. Dit is uit oogpunt van veiligheid - met name 
inbraakpreventie - een geruststellende gedachte. 

Daarnaast is het sociale contact een belangrijke factor. Zo heeft 
MAD emergent art center op deze locatie het initiatief en 
uitvoering van de internetverbinding, die gedeeld wordt, en de 
zorg voor het onderhoud en outillage van de toiletten. De kosten 
hiervoor worden naar rato gedeeld.


Bijzonder is om te vermelden dat de klimatologische 
omstandigheden qua warmte prima zijn, maar qua ventilatie 
vreemd genoeg erg minimaal. Toen er een bezichtiging 
plaatsvond met kandidaat school-ruimte-huurders voor onze 
plek, werden ze daar fijntjes op gewezen. Daarna niets meer van 
gehoord.


De tweede locatie waar MAD emergent art center actief is 
geweest in 2020 is het Albert van Abbehuis, wat eveneens met 
een gebruiksovereenkomst werd beheerd. Hier vonden uiteraard 
minder exposities plaats dan verwacht - maar er werden toch 
een groot aantal bijzondere evenementen georganiseerd. 
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Projecten 
MAD emergent art center heeft in 2020 een kleiner aantal 
projecten gerealiseerd dan gepland door de omstandigheden 
waarbij beperkingen opgelegd werden in de mogelijkheden voor 
publieksactiviteiten, reizen, vergaderen, samen werken, 
lesgeven, workshoppen, veldproeven…




De projecten en activiteiten die wel konden worden gerealiseerd 
hebben ons vervuld met dankbaarheid en een beetje trots, door 
hetgeen met vereende krachten is gerealiseerd, en de 
waardering die we ondervonden van deelnemers en publiek.


Hier volgt een overzicht van de activiteiten, eerst langlopende 
programma’s, daarna activiteiten in chronologische volgorde. 
Omwille van de authenticiteit zijn een aantal teksten Engels. 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SELECTIE FACEBOOK EVENTS



Langlopende programma’s 
@postasis 

Dit Europese project is succesvol beëindigd en heeft geleid tot 
oplevering in Athene in januari. We onderzoeken mogelijkheden 
om dit verder te ontwikkelen.


@postasis: Virtual Artistic Laboratory is an Erasmus+ funded 
program that aims to develop a creative space enabling the 
development of multiuser educational artistic sessions with real-
time experimentations, collaborative artistic projects, large-scale 
participatory events and actions for the general public (e.g. 
workshops, exhibitions), both in virtual and in physical space.


Erasmus+ @postasis: Virtual Artistic Laboratory has officially 
reached its end successfully. All produced materials from 
educational and other actions are accessible through the 
website (see links Educational Materials and Library).


Mediatheek 

Er is door een schenking van een deel van de bibliotheek van de 
faculteit Industrial Design TU/e, alsmede de permanente 
aanvoer van nieuwe publicaties een publicatiemeer ontstaan, 
waaraan met vereende krachten wordt gewerkt. Het invoeren 
van titels in de database wordt door enthousiaste vrijwilligers 
uitgevoerd.

 

De kennisbank die MAD emergent art center nu aan het 
opbouwen is zal naar verwachting in 2022 weer publiek 
toegankelijk worden.
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APOSTASIS EINDPRESENTATIE ATHENE



Stadslab Eindhoven 

Het programma Stadslab Eindhoven is in 2020 uitgewerkt, 
verbreed en verdiept. Eerder ontwikkelde onderdelen werden 
samengevoegd en gestructureerd. Een subsidie-aanvraag voor 
2021 werd gehonoreerd.

Overeenkomstig het nieuwe elan werd een logo ontworpen en 
een nieuwe opzet van de website gerealiseerd.


Burning Desire 



Het plan om een Eindhovense kunstinstallatie op Burning Man 
te presenteren heeft veel bijval gekregen. Concreet heeft dit in 
2020 geleid tot een verkenning van mogelijkheden om dit in 
samenwerking en samenhang te ontwikkelen met de TU/e.


MAD emergent art center, kunstenaar Ivo Schoofs en TU/e 
studenten van team Solid hebben door middel van 
brainstormsessies ontwerpschetsen geproduceerd. 


Voor deelname aan Burning Man  werden voorbereidingen 
getroffen, die echter door de pandemie tijdelijk geparkeerd 
werden.
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Future Makers Factory 

Het Programma Future Makers Factory werd concreet ingevuld 
en geproduceerd met een reeks online workshops en webinars 
waarover wordt gerapporteerd in de sectie activiteiten 
kortlopend van dit jaarverslag. 

Het programma is gepubliceerd en toegankelijk gemaakt voor 
scholen op de website van Cultuurstation.




Stop Motion Story 
Met SintLucas werd een project gerealiseerd met een 
studententeam Stop Motion. Met dit project is een nieuwe en 
unieke workshop ontwikkeld voor Future Makers Factory.


Dit bijzondere verhaal is opgezet als een workshop template 
waarin de kop en de staart van het animatie-verhaal wordt 
aangeleverd. 


In de workshop op scholen worden verschillende unieke stop 
motion films gemaakt van het tussenliggende verhaal.
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Albert van Abbehuis 
Het Albert van Abbehuis kwam 
in 2020 regelmatig in het nieuws 
door de berichten over 
mogelijke verkoop. Al langer 
waren er gesprekken over een 
duurzame en passende invulling 
van dit bijzondere cultuurhuis.


Het werd een actueel politiek onderwerp toen het huis 
verscheen op een concept verkooplijst van de gemeente. 
Uiteindelijk is de beslissing over de toekomst vooruitgeschoven 
naar 2021. 


Een aantal exposities heeft ondanks de pandemie kunnen 
plaatsvinden, waarover verder in dit document meer te lezen is.


FysiekFabriek 

Uitgedaagd door een project waarin makers oplossingen voor 
mensen met ADL ondersteuning gaan maken: FysiekFabriek, is 
MAD emergent art center behulpzaam geweest met adviseren 
en participeren in een aantal deeltrajecten hiervan.


In een traject werd een robot-arm bedacht en via prototypen en 
try-outs geproduceerd. Oplevering 2021.

Een ander traject leverde een constructie en tas ontwerp op 
waarmee met een rolstoel boodschappen gedaan kunnen 
worden. Oplevering 2021.

Nog een traject omvatte een bewegende kast waardoor de 
bereikbaarheid van de inhoud aanzienlijk wordt verbeterd. 
Oplevering 2021.

Een videopresentatie van de eerste fase van het project leverde 
FysiekFabriek veel waardering en dankbaarheid op.
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No Crimi 

In opdracht van de gemeente Eindhoven werd samen met het 
bureau Jong & je wil wat een innovatie onderzoek gedaan naar 
jeugdcriminaliteit. Met name werd het onderzoek gericht op de 
wijken Vaartbroek en Eckart in stadsdeel Woensel. 


Met online brainstormsessies en interviews werden experts en 
ervaringsdeskundigen ingeschakeld. In creatieve sessies 
werden innovatieve oplossingen ontwikkeld en in een 
rapportage samengevat.
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Artist in Residence @MAD 

Sunjoo Lee & Ko de Beer completeerden hun artist in residence 
met een diverse workshops en presentatie op de DDW.

De meest populaire en bekende workshop is die met het thema 
Phototropic Robots. 


Het AIR programma van MAD emergent art center is permanent 
open voor voorstellen en aanmeldingen. Residenties duren 
zolang het voor beide partijen relevant en significant is.

 
Nieuwe artist in residence in 2020 werd Luis Ferreira. Meer over 
de projecten en activiteiten van Luis zullen we in 2021 
rapporteren.
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WORKSHOP KENNISMAKEN MET ELEKTRONICA






NL DE  


Voorbereidingen voor samenwerking met een Duitse 
cultuurpartner werden in gang gezet na een oproep van het 
Fonds Cultuurparticipatie voor Jonge Kunst projecten.


Een matching proces en conferentie leverde MAD emergent art 
center twee potentiële partners op, waarmee werd 
samengewerkt om tot een projectopzet te komen. 


De propositie van MAD emergent art center in het matching 
proces was het concept Tover je Toekomst.

Uitwerking en mogelijke indiening 2021.


MADlab Futurelab 
In het kader van visie-ontwikkeling voor het MADlab in de 
toekomst werd onder de noemer Futurelab een workshop en 
schetsopdracht gegeven aan bouwkunde studenten TU/e.

Het uitgangspunt is een Makerspace a la MAD emergent art 
center.

De resultaten hebben ons blij verrast, en geven een inspirerende 
blik in een mogelijke toekomst. 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Atelierroute 



Voor Atelierroute Eindhoven en Regio werd een nieuwe huisstijl 
ontwikkeld, gepaard gaande aan een nieuwe layout en 
functioneel ontwerp voor de website.


Het implementeren hiervan is een grote klus omdat de website 
en database een custom ontwerp is van de afdeling IT van 
MADlab (Kudos Paul Zuurveen). 


Omdat de 2020 editie van Atelierroute Eindhoven werd 
gecanceld, is de oplevering hiervan verdaagd naar 2021.
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Activiteiten kortlopend 
Apostasis workshop  
Op 14 januari werd op het Van Maerlant Lyceum een @postasis 
workshop gegeven aan leerlingen, waarin 3D ontwerpen en 
animeren werd geleerd. In samenwerking met Mama producties.





Adornment 

Een kleurrijke tentoonstelling met werk van Chieri Higa, Erik 
Vermeulen, Jukka Mathijssen, Damselfrau en Samira Charroud, 
samengesteld door Eva van der Moer.


Locatie: Albert van Abbehuis

1 februari / 1 maart

Opening zaterdag 1 februari


In februari, de maand die wordt gevormd door het zuidelijke en 
uitbundige carnaval, tonen we Adornment. Een kleurrijke 
tentoonstelling met het werk van Chieri Higa, Erik Vermeulen, 
Jukka Mathijssen, Samira Charroud en de bekende Damselfrau. 
De tentoonstelling was te bekijken van 1 februari tot 1 maart in 
het historische Albert van Abbehuis in Eindhoven.
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Antropologisch is carnaval een omkeerritueel waarin sociale 
rollen worden omgedraaid en normen over gewenst gedrag 
worden opgeschort. Het dragen van maskers zou oorspronkelijk 
gerelateerd zijn geweest aan de aanbidding van overleden 
voorouders, maar het zijn niet alleen de lichaam-gerelateerde 
werken waarin we verborgen verhalen vinden.


Decoraties, symbolen en ornamenten hebben een lange en 
wereldwijde geschiedenis, van veren tot kralen tot hedendaagse 
accessoires zoals maskers en spiegels. Deze versieringen 
worden vaak gemaakt om hun culturele, sociale of religieuze 
status binnen de gemeenschap aan te geven. Door de 
boodschap van de versiering onderscheidt de drager of 
eigenaar van deze vrolijke decoraties zich van anderen. De 
ornamenten en symbolen vertellen ons iets over iemands 
levensverhaal, maar ook over de huidige politieke situatie, 
iemands rang of sociale status, geslacht, geografie en afkomst. 
Tijdens dit zeer alarmerende tijdperk van bedrijfscorruptie, 
polarisatie en klimaatmisbruik, vraagt curator Eva van der Moer 
zich af welke verhalen vandaag moeten worden verteld.


Your first step into Electronics 
Workshop Event by Art + Tech Society, MAD emergent art 
center and Sunjoo Lee

Von Flotowlaan 1, 5653 AD Eindhoven, Nederland

Wednesday, March 11

Price: Free · Duration: 2 hr


At 'Your First Step into Electronics' workshop, you can learn and 
understand the basics of electronics by having fun! We will put 
basic sensors, chips, and motors together and make a light 
following robot.


Anyone who wanted to know more about how electronics work 
but didn't know where to start, this is a good chance. We will 
give you a brief instruction on the electronic parts and how they 
work, and will make a robot that responds to light and follows 
the light. Artists Ko de Beer and Sunjoo Lee will guide you 
through the process. 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Sham Movements  



Sham Movements / Schijnbewegingen is a no-budget 
presentation by Gianni Skoric, Jelle van Assum, Lennart 
Creutzburg, Radna Rumping and Swaeny Nina Kersaan.

Part of the Apprentice / Master Program organised by 
Kunstpodium T.


Locatie: Albert van Abbehuis

11 dates · 13 Mar – 29 Mar

Exhibition is open until March 29.

 

A house with many rooms. A gathering of five artists (who do 
not all call themselves artists). How did we get here again? 
Brought together, but not without reason. We are related in 
making circumferential movements. The step aside, a 
performance of the self, a voice that is drowned out. In addition 
to sound, video, sculpture and digital media, atmosphere, 

emotions, the relationship with ourselves and the viewer are 
perhaps even more important materials.

In samenwerking met Kunstpodium T is de expositie Sham 
Movements / Schijnbewegingen voorbereid bij het Albert van 
Abbehuis. Helaas viel de opening samen met de eerste 
lockdown en is de opening online gegaan met een live stream 
via onze Facebook page.

Een video impressie van wat het publiek online kon beleven hier.


Bouw je Eigen Game in Fortnite 
Evenement van Cubiss Maakonderwijs, MAD emergent art 
center en 7 anderen

Youtube

Woensdag 8 april 2020

Prijs: gratis · Duur: 1 uur 30 min.


Kijk en bouw mee als Maxim je wat tips & tricks laat zien over 
hoe je een game kunt bouwen in Fortnite.

Leer de middelen kennen, hoe je een game bouwt, waar een 
goede game uit bestaat en wat je zelf leuk vindt.

Voor:

Iedereen met interesse in game design

Kinderen die Fortnite spelen

Ouders met gamende kinderen

Waarom:

Je kent de naam Fortnite vast wel en hebt het misschien wel 
eens gezien, maar ben je niet benieuwd wat er allemaal mogelijk 
is? Verdiep je in de online wereld van je kind. Zeker in deze tijd, 
waarin je veel tijd online aan het werken en leren bent.

Maxim is adviseur Mediawijsheid met zijn specialiteit in 
videogames. Bekijk gamen eens van een positieve kant!
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https://youtu.be/hYQrmK3gTHE


Maak je eigen animatie-film 
Online Maker-workshop: 

Event by MAD emergent art center, OBA Amsterdam and 5 
others

Makersbase Breda

Friday, April 24, 2020

Price: Free · Duration: 1 hr


Makerscoach Sjoerd neemt je mee in de wondere wereld van 
animatie! Stop-motion is een eenvoudige animatietechniek met 
eindeloze mogelijkheden. Aan de hand van losse foto’s, waarin 
je steeds een kleine verandering aanbrengt, creëer je bewegend 
beeld. 

Je verzint je eigen verhaal en deelt deze met behulp van een 
storyboard op in scenes. Maak je eigen decor en figuren van 
klei, lego, collages en ga aan de slag

Wat heb je nodig? 

- Tablet/ iPad

- App: Stop Motion Studio (zie onderstaande links)

- Papier, schaar, lijm, 

- Bouwmateriaal: lego, klei of iets dergelijks

- Poppetjes, autootjes .

Join us, vrijdag 24 april om 13u via: 

https://www.youtube.com/watch?v=s1N6Ksjy8N4

Download hier de app Stopmotion Studio voor Andriod: https://
play.google.com/store/apps/details...

Download hier de app Stopmotion Studio voor Apple :: https://
play.google.com/store/apps/details...


Vvvv Visuals workshop 



Gratis   · https://www.youtube.com/user/xree10/live

Event by MAD emergent art center / Future Makers Factory

https://www.youtube.com/user/xree10/live

Dinsdag 21 april 2020

Price: Free · Duration: 3 hr


Heb jij altijd al willen leren programmeren, maar lijkt dat te 
moeilijk voor je? Leer nu de basis van vvvv Visuals. En leer met 
ons je eerste computeranimatie maken. Je hebt hiervoor een 
Windows computer nodig, met het programma vvvv.

Deze is gratis te downloaden via deze link: https://vvvv.org/
downloads  Dus kom op woensdag 21 april om 15.00 naar ons 
digitaal lokaal!

Doelgroep geschikt voor deze workshop: 12+.
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DIY T-shirt Printing Online Workshop  

By Carri Harwich

Gratis   · MAD emergent art center

Event by MAD emergent art center

Tuesday, May 5, 2020

Price: Free · Duration: 1 hr


Where things seem limited, Carri finds a new perspective as a 
potential creator. Together with you, she will look at what is 
possible with the materials you have in the house to make a 
layered print on textile.

She works with the traditional screen printing and digital printing 
techniques, which in her work, as an instructor in creative 
education also in this course provides a range of possibilities. 
Together with the students, she will look at what suits best for 
each individual project.

She has a passion for colour and a fascination for movement; 
from a bouncing ball to an agricultural vehicle!

About her own work, visit: https://www.facebook.com/
CARRILINES/   www.carrilines.com


Online Maker workshop: Video Mapping 

Event by MakersbaseBreda, MAD emergent art center

Online evenement

Friday, May 8, 2020 

Price: Free · Duration: 1 hr


Video Mapping; misschien ken je het wel. De grote projecties op 
de buitenkant van een oud gebouw of een modern kantoorpand. 
Veel outdoor evenementen maken hier gebruik van. Tijdens 
Glow Eindhoven zijn er altijd wel een paar gebouwen waar deze 
techniek wordt gebruikt. Normaliter zijn hier immens grotere 
sterke beamers voor nodig, maar wist je dat je deze techniek 
ook thuis makkelijk kan toepassen? Makerscoach Sjoerd neemt 
je mee in de magische en creatieve wereld van video mapping.

Join us, vrijdag 8 mei om 13u via: https://youtu.be/tvH6nElRexc
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Remote Graffiti Webinar 

Gratis   · Online evenement

Event by MAD emergent art center

Online evenement

Dinsdag 12 mei 2020

Price: Free · Duration: 1 hr


What is the impact of dreams on our daily lives? What do people 
dream about nowadays? Dreams are a medium to escape 
reality! To share dreams to is bring our emotions together.

How about graffitiing our dreams on landmarks around 
Eindhoven? Sounds illegal? Well, the webinar " Remote Graffiti", 
by Marina Provatidou, will teach you how to become a virtual 
street artist. Using an app, the image will be scanned from your 
computer and automatically projected on public buildings or 
walls across the city.


The project is a collaboration between the artist and software 
developer, Dick Janssen.

In these unprecedented times, let us connect through art and 
inspire each other.

The application runs on a laptop and desktop only. Materials 
Needed: Good quality pens or crayons. Also, print a special 
paper at https://remotegraffiti.com/colorcard/ - 3 copies.


Concepting Webinar  

By Anne Derks

Evenement van MAD emergent art center

Online: youtube.com

Dinsdag 26 mei 2020  Prijs: gratis · Duur: 1 uur
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The days have passed into months, and our minds have rusted 
with daily lockdown updates. Hope is not lost. MAD with Future 
Makers Factory brings to you, webinar on CONCEPTING by 
Anne Derks on 26th of May, 15:00.


What is Concepting?

Concepting or creative concepting is an overarching “Big Idea” 
that captures audience interest, influences their emotional 
response and inspires them to take action.


The webinar is specially designed to awake your near-dead 
creative cells and electrify your neurons to think well, create 
better and get the inspiration flowing. So don't forget to tune in 
on Tuesday, 26th May at 15:00.

Age Group: 15+




Science Hack Day Eindhoven 

MAD is excited to announce that the 9th Science Hack Day 
Eindhoven is here and will happen ONLINE on 6th and 7th June 
2020.

This will be the first-ever Science Hack Day in hybrid 
dimensions: from your home, you will meet online with your 
team for a dazzling sprint to come up with state-of-the-earth 
solutions and compete for prizes.


Online discussions arise about the scope and themes of this 
years’ edition. We anticipate a big part of the challenges to 
focus on big 
societal and 
existential themes:

• Climate & Planet

• Social Distancing

• Circular 

Disruptions

• Energy Science

• AI and Digital 

Reality
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Body Controlled Internet Webinar  

By Joost Avontuur

Online evenement

Evenement van MAD emergent art center

Online: youtu.be

Dinsdag 9 juni 2020  Prijs: gratis · Duur: 1 uur


Creative technology is a vast ocean whose high waves are 
hitting each one of us in the current situation like a bolder. Every 
topic is studied and applied to various real-life facets.

The jovial yet erudite intern of ours, Joost, will be telling us a lot 
about body controlled internet, in his webinar on this Tuesday, 
9th of June at 15:00 hrs. Age: Above 15 till 35

Joost learns creative technology from Sint Lucas and is in his 
final semester.


We Are The Champions 

Thomas Kuijpers (b. 1985) is a visual artist whose work explores 
the role of contemporary media narratives within our perception 
of the actual world. We Are The Champions focusses on the 
large collection of material around the 2010 FIFA World Cup, 
where the Netherlands took the first prize in the final.


Locatie: Albert van Abbehuis

First half:         25th of June – 5th of July

Second half:   9th of July – 19th of July

Extension:       23rd of July – 26th of July
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Events:

25th of July: silent 
opening

9th of July: public 
OPENING, second half

23th of July:    
Art&Science Salon, panel 
talk


In We Are The 
Champions, Thomas 
Kuijpers tries to rethink 
the way representations 
of happenings are 
communicated to us. 

Understanding manipulation, and how we can use information 
to mirror the world in a different way than it is, are often 
important points of interest; usually explored through topics that 
got a lot of media-attention. 


To both the artist Thomas Kuijpers and curator Eva van der 
Moer it’s important to bring these stories in an accessible way to 
a wider audience, an audience that is not perse directly art-
loving but may enter an art space for the first time because of 
the glimpse they catch through the window.


The topic of We Are The Champions reaches all walks of life, the 
power of sports and of a shared experience. For many people it 
will give a special retrospective view of that ‘group feeling’, 
being together and merging into an event. Naturally, the 
exhibition will only be open to a select group of visitors at a 
time.


MAD picnic 

Paddenpoel Genneperparken

Zaterdag 18 juli 2020


Celebrate the start of the summer 
with friends and food, singing and 
dancing, play and drinks!

Bring your own food and / or drinks 
and share everything.

Special guest Marina will serve 
Greek food and music.
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Burning Man: Art On Fire 

LAB -1. Filmvertoning met nazit.

Evenement van MAD emergent art center, Future Makers en 
Albert van Abbehuis

Zondag 16 augustus 2020

Prijs: gratis · Duur: 2 uur


Join us for the world premiere of Art On Fire, a mesmerizing look 
into the spectacular art at the centre of the annual week-long 
Burning Man event. This 90-minute fly-on-the-wall documentary 

follows the unpredictable journeys of artists who defy reason to 
bring their massive installations to the punishing Nevada desert.

Tickets are mandatory - use Eventbrite
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Makers Meetup  
donderdag 27 augustus 2020 

@ Microlab


In september staat de Eindhoven Maker Faire op de agenda. 
Voor MAD een mooie aanleiding om een Meetup te organiseren. 
Met alle makers uit Eindhoven en omstreken brengen we elkaar 
op de hoogte en blikken we vooruit. 


Updates over de laatste ontwikkelingen op makers-gebied en 
informatie-uitwisseling over de organisaties, activiteiten en 
ontwikkelingen.


Veel van de initiatieven en organisaties uit de maker wereld, art 
& technology waren aanwezig. Er werden pitches gegeven door 
6 organisaties, en in de discussie daarna bleek eensgezindheid 
over de noodzaak om meer zichtbaar te worden als collectief 
aanbod voor jeugd en jongeren. 

Er is wel een ecosysteem aanwezig, maar te veel onder de 
oppervlakte. Het voornemen werd uitgesproken hieraan te gaan 
werken.


Deelnemers o.a. Tech Playgrounds, MU, Ontdekfabriek, 
Bibliotheek Eindhoven, Eindhoven Maker Faire, Microlab, 
Fontys, Hans Vullers.
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Yu Zhang: Artist in Residence  

Yu Zhang: Artist in Residence during the summer period of 2020


Exhibition “POLATECH 1” 
27th of August – 6th of September

Locatie: Albert van Abbehuis


Her work is shown together with work of (inter)national artists 
Ansgar Silies, Till Nachtmann & Stefan Silies In the period of 
27th of August till 6th of September.

27th of August: silent opening


Yu Zhang (1979) approaches visual art with mixed reality 
installations and projections, sensor-based interactives, and 
computational arts. She uses systems design toolkit, to realize a 
complex multifaceted experience playing with the 
spatiotemporal context of audience’s interaction with the 
installations when digital and physical converge. She calls 
herself an artist by training, Yu Zhang (章⾀) finished her PhD in 
2017 on the theory and artistic practice of interactive 
technologies for public, large-scale installations (Eindhoven 
University of Technology, PhD Interactive Art and Design).


In 2017, Yu launched STUDIO Ü in the Netherlands. 
www.https://yuzhang.nl/
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Workshop Creative Coding 

Het project Future Makers Factory vorig jaar ontstaan. Een 
platform voor jonge makers, kunstenaars en creatieven. Future 
makers denken na over duurzame oplossingen voor de 
toekomst. Voor hen maken we programma’s in verschillende 
vormen.


Future Makers Factory & MU organiseren samen de workshop 
“Creative Coding” Met Luis Ferreira. 

Luis, bekend van de Eindhoven Maker Faire, komt op dinsdag 
22 september uitleg geven over de kunstvorm Creatief Coderen. 
Daarnaast kon je met je ticket de nieuwste expo van MU 
bezoeken: The Self Design Academy die op vrijdag 18 
september opende. De workshop wordt gegeven in het Engels.


Workshop Augmented Reality 

Op 7 september werd de online workshop Augmented Reality 
gegeven door Sander Veenhof.

Via een Zoom sessie werden de deelnemers geleid door de 
stappen om zelf creatieve racefilters te maken.
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Eindhoven Maker Faire:  
hybride editie 2020 

De zevende editie van de Eindhoven Maker Faire temidden van 
de Corona pandemie had een speciaal karakter. 

Met 65 projecten en een gedoseerd publiek was het een stuk 
kleiner en ruimer opgezet. Daardoor was het veilig voor de 
makers en bezoekers – en een prettige rust en ruimte om elkaar 
te ontmoeten. 


Het Klokgebouw werd volledig benut. We hebben bijna 2000 
bezoekers kunnen verblijden met het veelzijdige en inspirerende 
programma!


Hoogtepunten waren er teveel om op te noemen, maar de 
Garuda – vuurspuwende en metershoge installatie was wel een 
eye-catcher! Een overzicht van de deelnemende projecten is 
hier te vinden. Naast de vele foto’s en publicaties in de (sociale) 
media is er ook weer een spetterende aftermovie gemaakt!


In de omgeving werd een nieuw Strijp-S Maker District 
programma ontwikkeld. De horeca (Popei, Ketelhuis, Blue Collar, 
Stories) werd ingeschakeld voor de catering van bezoekers, 
makers en organisatie van de Maker Faire.


Rararadio in Plugin City organiseerde een Maker Faire Special, 
Ontdekfabriek was actief met de petfles lanceerinstallatie op het 
Pixelplein, de Urban Shopper ondernemers boden workshops 
en demonstraties aan, en last but not least: Microlab was de 
satelliet locatie voor de speciale workshops van de Maker Faire 
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die op op afspraak konden worden geboekt buiten de 
tijdblokken (time slots) voor de bezoekers van het Klokgebouw.


Daarnaast zijn er voor de Eindhoven Maker Faire een aantal 
workshops, webinars en presentaties geproduceerd onder de 
naam Future Makers Factory – op jongeren gerichte 
programma’s gericht op creatieve ontwikkeling. Onder meer 
Sander Veenhof en Luis Ferreira verzorgden goed bezochte 
sessies.


De Eindhoven Crazy Parade kreeg een aangepaste vorm: als 
pop-up event werden op vrijdag 25 september met een tiental 
rijdende objecten acte de presence gegeven op Strijp-S Maker 
District, zorgcentrum de Vonderhof, TU/e campus en creatieve 
campus Sectie C.


De digitale laag van de Maker Faire genaamd Make Projects 
werd een paar dagen vóór de Maker Faire gelanceerd en 

gepresenteerd – gevuld met informatie over de projecten van 
makers – die hiermee een gratis platform krijgen. 


Op deze galerij van creatieve uitvindingen, installaties, 
apparaten, producten, webinars, workshops, kennis/leer 
programma’s, games, toys en parafernalia – kun je in contact 
komen met de maker, met elkaar, instructies en bouwtekeningen 
downloaden, software en video’s vinden.


De Maker Faire werd verder opgeluisterd door de introductie van 
een nieuwe prijs: de Hybrid Future Challenge. De makers die 
met hun project het beste anticipeerden op de Corona 
pandemie werden genomineerd voor twee prijzen van 500 Euro: 
voor de beste innovatie en voor de meest innovatieve maker. 


Wouter Moraal en JWotto werden de winnaars! 

Mogelijk gemaakt door Rabobank Regio Eindhoven.
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MAD fun corner 

26 sep. - 27 sep.

Project op Maker Faire

 

This year at Eindhoven Maker Faire, we did our first edition of 
MAD fun corner with some fun activities and knowledge sharing. 

We hope to bring this to you as much as possible for the coming 
years too.


“Look closely at the present you are constructing: it should look 
like the future you are dreaming.”

The MAD team welcomes you all to our FUN CORNER Caravan 
at EINDHOVEN MAKER FAIRE, where the present meets the 
future.


Come and unleash your creativity to bring life to words, pictures 
and whatnot, in the form of a collage. Write your own story 
about the imaginative future world at our collage making fun 
workshop, FUTURISM.

Also don't forget to click some fun-filled pictures at our photo 
booth, INTO THE FUTURE!


We will be waiting for you at the parking lot! 

Look for the most beautiful artsy trendy caravan. Let's make our 
future more colourful, tech-friendly and sustainable!
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Digitaal uitje De Kempel 
Op 25 november verzorgde MAD emergent art center een online 
programma voor studenten PABO De Kempel.

Behalve een introductie over cultuur en techniek en een digitale 
goodiebag was er een presentatie door Sander Veenhof over 
zijn werk.


BOEKen DELEN  
anthopology of Anthon Beeke 
Tijdens de tentoonstelling “BOEKen DELEN – anthopology of 
Anthon Beeke” ontwikkeld door Lidewij Edelkoort en Charlotte 
Grün, wordt de boekencollectie van Anthon Beeke getoond aan 
het publiek. 


De bezoeker kan struinen door de speciaal ontworpen kasten en 
zich in thema kamers laten onderdompelen. De rode erotische 
kaften, de boeken in kartonnen doosjes, de groene illustraties 
van huis en tuin, en de witte dummies die nog wachten op een 
doel….er is genoeg om een dagdeel te studeren.


Te zien in het Albert van Abbehuis – Eindhoven van 17 oktober 
tot 6 december 2020. Voor meer informatie zie de website.


De tentoonstelling in het Albert van Abbehuis loopt synchroon 
met de dubbelexpositie New Melancholy van zijn partner Lidewij 
Edelkoort, te zien in het van Abbemuseum en de Kazerne.
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MAD 25 Metaverse 
Vrijdag 13 november – 11:00-24:00 – MAD 25 Metaverse – 
unconference en insectenhotel


MAD emergent art center bestaat 25 jaar in 2020. De viering 
hiervan was een moment om elkaar te zien en spreken, te 
reflecteren op het heden en te speculeren over de toekomst. 
Met de wetenschap van vandaag werd gekozen voor een 
virtuele en interactieve metaverse vol verrassende 
ontmoetingen en conversaties. 

Vind hier een ‘insectenhotel’ vol kanalen, platformen en 
applicaties waartussen je kunt rondlopen en klikken en 
ontdekken.


•TIJD KANAAL LINK INHOUD GIDS

24/7 • MAD25 
website

MAD 25 
Metaverse 
Portal

11-24 • Jitsi
Video 
meeting 
room

11-24 • Zoom
Video 
conference 
room

OBS

14-17
• 
Mozilla 
Hubs

Playground

14-17 • Wonder Meeting 
space

11-24 • Miro
Scribble & 
Write 
board

24/7 • Memory 
Lane

MAD 
archive

24/7 • Flickr Memory 
Lane

24/7 • 
Calcuco

Netart 
4x4x4

Flash 
[laatste 
kans]

14-17 • 
Discord

MADobedien
tserver 
chat

Discord

11-24
• 
Facebook 
live

Live Video

21-23 • Second 
Life

Virtual 
Fireside 
at 
Manifestat
ions

quick 
start 
guide

17-18:
30

• Lean 
Startup 
Meetup

Meet in 
Jitsi Live
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https://obsproject.com/
http://artandtechnology.nl/How_to_start_with_Second_Life.pdf


Op deze gedenkwaardige dag kwamen vele bezoekers uit 
heden en verleden elkaar tegen, speelden met de applicaties en 
toastten op de mijlpaal.


Het sociale experiment van meer dan tien kanalen parallel en 
simultaan aanbieden is geslaagd. 


17-18:
30

• Makers 
Meetup

Meet in 
Jitsi Live

17-18:
30

• Open 
Eindhove
n Meetup

Meet in 
Jitsi Live
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Warme Winter Stoet 

Dinsdag 22 december 2020

Duur: 3 uur Openbaar 

Organisatie: CKE


On a wintery evening, how about watching some crazy vehicles 
popping out in your neighbourhood out of nowhere?

Warme Winter Stoet is all about crazy innovative vehicles 
parading through your streets, which you can watch from your 
balcony or your garden, at a safe distance. In these dire times 
when life is almost confined to our premises, we want to gift you 
a reason to smile.


Luis Ferreira – Creative Coding 

Hoe je een echte straat schildert met echte data, maar dan in 
een interactieve digitale omgeving.


Eindhoven Festival 2020

Video stream live 23 December 13:00 


Livinglab Stratumseind is een generatieve ontwerptool die 
Stratumseind anders weergeeft, alsof het is geschilderd door de 
voetafdruk van bezoekers. In deze interactieve tool werkt de 
gebruiker samen met de computer om een aangepaste 
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weergave te creëren, geïnspireerd op de echte data die in deze 
straat zijn verzameld.


Luis vertelt over het creatieve proces achter dit project en hoe 
hij een idee omzet in code. Maar geen zorgen: er is geen code 
bij betrokken, alleen intuïtieve gedachten.


Tover je Toekomst 

Thuis online de toekomst tekenen op een groot bord op je 
computer –  samen met anderen!


Live workshop 

Eindhoven Festival 2020

29 december 11:00 – 13:00


Tover je Toekomst is een interactieve workshop om de toekomst 
te visualiseren met behulp van een illustrator / kunstenaar Het 
resultaat is een sciencefiction-tekening met een verhaal. 


Kies een onbewoond eiland van je keuze en maak er iets 
bijzonders van: schrijf en teken jouw ideeën voor de toekomst 
op je eiland! Alle eilanden samen worden straks de Archipel van 
de Toekomst en worden op de website vereeuwigd.


Een internationaal publiek was deelnemer en toeschouwer - het 
resultaat was een fantastische visuele presentatie met een 
verhaal.
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