
 

Jaarverslag 2020  
Stichting FIBER 
 
 
 

 

 

 
 
Stichting FIBER | Tolhuisweg 2 | 1031 CL, Amsterdam Auteur: Jarl Schulp (directeur FIBER) 

  



 

1 

Inhoudsopgave 
 
A. Inleiding 2020 2 

B. Gerealiseerde activiteiten 3 

B1.1 FIBER x The Rest Is Noise 3 

B1.2 FIBER Festival 2020 3 

B1.3 Online Studio Visits 14 

B1.4 Crises Imaginaries (ism Goethe Instituut en Framer Framed) 14 

B1.5 FIBER x Simulacrum | Practising Exposure | Publicatie & Event 14 

B2 Samengevat voor alle activiteiten 15 

 

 
 
  



 

2 

A. Inleiding 2020 
 
Zoals voor velen is 2020 een uitzonderlijk zwaar, maar ook uniek jaar geweest. Onder invloed van 
de COVID-19 pandemie heeft onze organisatie het laatste jaar van de periode 2017 - 2020 op een 
andere manier moeten afronden dan gepland. Dit heeft een flinke impact op onze organisatie en 
het activiteitenprogramma gehad, maar na afloop van dit onwerkelijke jaar kijken wij toch terug 
op geslaagde uitkomsten. De grootste impact was de verplaatsing en aanpassing van de 
jubileumeditie van het FIBER Festival. Dit zou groots gevierd worden in mei, echter moest door 
omstandigheden worden verplaatst naar september. Daarbij is ook de vorm en schaal aangepast 
aan de mogelijkheden binnen de nationale COVID-19 richtlijnen. Ook heeft COVID-19 een flinke 
mentale indruk achtergelaten, doordat het team zich constant moest aanpassen aan 
onzekerheden en verschillende scenario’s. Wat gisteren was uitgestippeld, kon bij wijze van 
spreken de volgende dag vandaag alweer in de prullenbak. 
 
Evengoed sluit het FIBER team 2020 af met een positief en saamhorig gevoel. In januari was het 
nog mogelijk om het traditionele nieuwjaarsconcert in samenwerking met het Muziekgebouw te 
organiseren. Dit was de laatste keer voor FIBER dat er 700 bezoekers bij elkaar in één ruimte 
konden komen. Hierna is succesvol een unieke, hybride en kwalitatief hoogwaardige 
festivaleditie gerealiseerd die de basis heeft gelegd voor verdere (inter)nationale ontwikkeling. 
De programmering is positief ontvangen door het publiek, en er was eind september een perfect 
moment om een fysieke tentoonstelling te presenteren die ook uitverkocht was. Met de 
(tijdelijke) terugkeer van de Online Studio Visits hebben we ook dit jaar weer Nederlandse 
bezoekers, maar ook veel meer internationale, kunnen bedienen met een programmering over 
maakprocessen binnen de digitale cultuur. 
 
FIBER heeft het jaar ook gebruikt om te werken aan de verdere professionalisering van de 
organisatie op het vlak van financiën, administratie en HR. Verder stond het jaar ook in het teken 
van het verdere ontwikkelen en indienen van twee meerjarenplannen: Amsterdams Fonds voor 
de Kunst (2021 - 2024) en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (Activiteitenprogramma 
2021 - 2022). Deze zijn positief beoordeeld, waardoor de FIBER-organisatie zich eind 2020 kon 
opmaken voor de periode 2021 - 2024. 
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B. Gerealiseerde activiteiten 
 
B1.1 FIBER x The Rest Is Noise 
 
FIBER en The Rest is Noise presenteerden twee cutting-edge audiovisuele performances die elk 
een uniek perspectief boden op een snel veranderende wereld: de hoogtechnologische 
maakbare wereld van Robert Henke en de futuristische interpretatie van eeuwenoude West-
Afrikaanse rituelen door Nkisi. In totaal bezochten 676 bezoekers dit event. 

● Robert Henke – CBM 8032 AV 
Robert Henke presenteert de Nederlandse première van CBM 8032 AV. Commodore 
computers uit de jaren tachtig zijn allerminst bedoeld voor het maken van elektronische 
muziek of audiovisuele kunst, maar de elektronica producer en software-programmeur 
uit Berlijn tart zoals wel vaker alle regels en produceert wederom een werk dat op 
meerdere gebieden beklijft. ‘‘Alles wat je ziet en hoort had technisch gezien ook in 1980 
gekund’’, zegt Henke over CBM 8032 AV, ‘‘maar het artistieke verhaal is een product van 
het huidige culturele klimaat.’’ De show, die de kijker meeneemt naar het begin van de 
digitale revolutie, ontwikkelde Henke samen met software engineer Anna Tskhovrebov. 

● Nkisi + Charlie Hope – The Spiral 
Melika Ngombe Kolongo, alias Nkisi, en beeldend kunstenaar Charlie Hope presenteren 
The Spiral, een AV-werk dat rituelen van de West-Afrikaanse Dogon-stam verbindt met 
de muzikale erfenis van Gérard Grisey, pionier van de spectrale muziek; muziek 
gecomponeerd op basis van klankspectra. Nkisi staat bekend om haar onderscheidende 
combinaties van rave, gabber en industriële invloeden met mysterieuze sferen en pan-
Afrikaanse percussie. Zij is medeoprichter van NON Worldwide, een collectief van 
Afrikaanse en Afrikaanse diaspora-muzikanten. Haar meest recente album 7 Directions 
werd in 2019 uitgebracht door producer Lee Gamble en combineert Afrikaanse astrologie 
met Congolese ritmes. 

● Zohar (DJ) Voor, tussen en na de concerten draaide het Amsterdam talent Zohar 
verschillende dj-sets. 

B1.2 FIBER Festival 2020 
 
De vijfde editie van het FIBER Festival vond plaats van 24 t/m 27 september 2020 in een hybride 
uitvoering: online en op locatie in Amsterdam. Origineel was het festival in mei gepland, maar 
door de COVID-19 lockdown is het verschoven naar september. In overleg met partners en 
fondsen heeft ons team een aangepast festivalplan gerealiseerd, waarbij de tentoonstelling en 
kennisprogramma de kern van het festival vormde. Het was een unieke editie door de vele 
aanpassingen die er gedaan moesten worden door de pandemie. Het team heeft in enkele 
maanden tijd een volledig aangepaste vorm gerealiseerd, met impact op de organisatie, 
productie en begroting. Uiteindelijk is er toch een bijzonder succesvolle festivaleditie neergezet, 
die ook door bezoekers positief is gewaardeerd.  
 

“In het kader van de omstandigheden, was FIBER echt innovatief en behendig. 
Geweldig.”  
Bezoeker (publieksonderzoek) 
 
“For an exhibition in times of Climate Change and Covid you manifested something truly 
impressive, professional and relevant.” Bezoeker (publieksonderzoek) 
 

https://roberthenke.com/concerts/cbm8032av.html
https://roberthenke.com/concerts/cbm8032av.html
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Ons doel was een voorbeeldstellende hybride publiekspresentatie te realiseren met een hoge 
productiewaarde, waarbij internationale kunstenaars online deelnamen en Nederlandse 
kunstenaars samenkwamen in een studio omgeving. Dit concept werd gebruikt om offsite en 
onsite bezoekers samen te brengen binnen één festivalervaring. Deze doelstelling is behaald en 
heeft hierbij ook een goede basis gelegd voor verdere groei van het festival in de komende jaren 
waarin COVID-19 nog een impact zal hebben op onze maatschappij. In de volgende onderdelen 
van deze verslaglegging gaan we hier dieper op in. 
 

 
De Brakke Grond – Muziek & Performance 
 
De tentoonstelling Instability vond voor de eerste keer plaats in de Tolhuistuin en trok 605 
bezoekers over vier dagen in een nieuwe COVID-19 aanpak (en 200 bezoekers extra voor twee 
kunstwerken bovenop de 605 bezoekers tijdens het eigen festival weekend). De tentoonstelling 
heeft ook nieuwe bezoekers weten te bereiken, die eerder geen FIBER activiteiten hadden 
bezocht. De hybride conferentie met verschillende talks en rondetafelgesprekken vond plaats bij 
De Brakke Grond en was verdeeld over twee dagen. Dit onderdeel sloot af met een muziek- en 
performance avond, waarbij 30 fysieke bezoekers (de maximumcapaciteit) en 265 online 
bezoekers deelname. 
 

 
Links: The Intimate Earthquake Archive van Sissel Marie Tonn & Jonathan Reus bij Tolhuistuin 
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Rechts: Every Future (Is A Crime Scene) V van Thijs Ebbe Fokkens bij Tolhuistuin 

Impact COVID-19 op het festival 
Initieel stond deze festivaleditie in mei 2020 gepland en zou het een grote jubileumeditie zijn in 
het kader van FIBER’s 10-jarige bestaan. Doordat wij zelf tijdig besloten dat het onrealistisch was 
een editie in mei te realiseren, was het mogelijk het festival te verplaatsen en opnieuw vorm te 
geven zonder grote verliezen. Hiermee hebben we enkele financiële onzekerheden, als 
risicofactoren sterk beperkt; zo was het mogelijk om een deel van de productie- en 
communicatiebudgetten mee te verschuiven naar de nieuwe datum. De kern van het 
festivalprogramma, de tentoonstelling en het kennisprogramma, zijn in aangepaste vorm 
behouden. 
 

 
Kennisprogramma bij De Brakke Grond 

 
Festivalthema 
INSTABILITY – Met het festivalthema Instability verkenden we nieuwe manieren om onze wereld 
te begrijpen en ons aan te passen aan een tijdperk van planetaire en maatschappelijke 
veranderingen. Gekoppeld aan de urgentie van klimaatverandering en ecologische crisis, ging 
FIBER dit jaar op zoek naar nieuwe inzichten, niet-menselijke denkwijzen en mogelijke 
strategieën om onze wereld op een andere manier waar te nemen. De vraag welke mogelijkheden 
er zijn voor artistiek maken en denken om bij te dragen aan deze transformatie stond centraal. 
 
Onze leefomgeving wordt ons vaak voorgesteld als stabiel en onbetwistbaar. Landschappen, 
grenzen en technologische infrastructuren worden beschouwd als statische entiteiten. Toch 
dwingen de huidige crises, met Covid-19 als indringend, actueel voorbeeld, ons om de manier 
waarop we ons verhouden tot onze ecologische omgeving te transformeren. Extreme 
weersomstandigheden, droogtes, bosbranden en virussen zijn natuurkrachten die onze westerse 
manier van leven verstoren met verstrekkende gevolgen. 
 
Voor velen van ons is het onmogelijk grip te krijgen op dergelijke enorme ontwikkelingen, die zich 
vaak afspelen op niet-menselijke dimensies van tijd, schaal en materie. Welke rol kan kunst 
spelen bij het materialiseren van de complexe werkelijkheid van onze planeet en ons 
broodnodige nieuwe manieren van denken aanreiken? Het festival bereikte dit met artistieke 
verhalen, vaardigheden en zintuigen, om ons voor te bereiden op een alternatief leven in een 
periode van onzekerheid en radicale instabiliteit. 
 
Tentoonstelling 
Met de tentoonstelling Instability presenteerde FIBER het werk van opkomende kunstenaars, die 
de transformatieve impact van klimaatverandering op artistieke manieren onderzoeken. De 
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klimaat- en ecologische crises—en de onderliggende sociale en economische ongelijkheden —
zorgen ervoor dat leefomgevingen op aarde in snel tempo in onbewoonbare gebieden 
veranderen. 
 
Een eindeloze reeks van nieuwsberichten tonen de wereldwijde gevolgen van 
klimaatverandering. Toch is het voor de meesten van ons moeilijk om de aard en herkomst van 
deze veranderingen te bevatten. Natuurlijke omgevingen zijn complexe systemen, waarin 
oorzaak en gevolg niet tot één moment en één plaats op aarde zijn te herleiden. Het is precies dit 
onherleidbare karakter dat zich vaak op niet-menselijke schaal afspeelt en zo deze nieuwe 
realiteit ongrijpbaar maakt. 
 

 
Tentoonstelling: buiten/binnen presentatie 

 
Sinds kort is de noodzaak voor een radicale omslag onderdeel van het dagelijkse gesprek. Maar 
hoe zien mogelijke veranderingen er uit? En voordat we zover zijn: welke aanpassingen in ons 
denken over de planeet—inclusief het denken over onszelf—zijn nodig om het roer om te gooien? 
De tentoonstelling probeerde voornamelijk bij te dragen aan deze laatste vraag, door middel van 
artistieke ervaringen, kritische reflecties en verbeeldingskracht.   
 
Artistieke makers en kritische denkers brachten de bezoeker in contact met een veelheid aan 
perspectieven, die hen anders lieten nadenken over de relaties tussen de mens en haar 
omgeving. In het heden en in mogelijke toekomsten. Dit deden ze met behulp van artistieke 
instrumenten en audiovisuele verhalen, die ons gekaderde Westerse denken over de wereld uit 
balans probeerde te brengen. Door het creëren van nieuwe verhalen kunnen andere realiteiten 
ontstaan. Het uiteindelijke doel is om besef en bewustzijn te stimuleren, dat bijdraagt aan een 
rechtvaardige en visionaire adaptatie aan een radicaal instabiele toekomst. 
  
Deelnemende kunstenaars: 

● Luiz Zanotello (DE) 
● Irene Stracuzzi (NL) & Alice Wong (NL) 
● Sissel Marie Tonn (NL) 
● Thijs Ebbe Fokkens (NL) 
● Tivon Rice (US/NL) 
● Tom Burke (UK/NL) 
● Sébastien Robert (FR/NL) 
● Vanessa Opoku & Lion Sauterleute (DE) 
● Whitespace (Anni Nöps & Casimir Geelhoed) (NL) 

 
Ontwerp tentoonstelling 
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FIBER presenteerde met de tentoonstelling Instability in totaal 9 kunstwerken, die langs een 
looproute door de Tolhuistuin waren verspreid. Het publiek startte aan de IJ-zijde, liep door het 
gebouw heen (een ruimte waar nog niet eerder een tentoonstelling werd gerealiseerd) en 
eindigde in de Tolhuistuin voor twee werken die in de open lucht. De tentoonstelling gaf 
bezoekers verschillende ingangen in onderwerpen, zoals de impact van ontbossing op inheemse 
kennis, de relatie tussen het nieuws en klimaatverandering, en op welke manier een zintuiglijke 
ervaring van seismologische activiteiten een ander denken over de aarde kan stimuleren. Het 
was bijzonder om specifiek deze locatie te kunnen gebruiken, omdat de Tolhuistuin gevestigd is 
op het voormalige Shell terrein; één van werelds grootste fossiele brandstof producenten en 
kernspeler in de wereldwijde klimaatcrisis. O.a. het werk van Thijs Ebbe Fokkens ging in op deze 
geschiedenis en bood de bezoeker een contemplatieve ruimte om na te denken over de plek en 
ons eigen denken over de belofte van moderniteit en vooruitgang. 
 

 
Tentoonstellingsoverzicht - binnenruimte 
 

De tentoonstelling is in navolging van RIVM richtlijnen verkleind naar één locatie: de Tolhuistuin. 
In de originele plannen zouden wij ook het A Lab betrekken voor de presentatie van enkele 
werken, maar hier is in juni al vanaf gezien door de extra publieksbegeleiding die nodig zou zijn. 
Daarbij was het belangrijk om de risico’s zo klein mogelijk te houden mocht het toch weer 
slechter met de corona-cijfers gaan in september. Het was enorm puzzelen met de beschikbare 
ruimte - en soms schuurde het tussen werken – maar het team heeft het beste uit de ruimte 
kunnen halen om een heldere presentatie aan de bezoeker te bieden. 
 

 
Interview-zuilen in de tentoonstelling       Uitleg van de werken door kunstenaars en begeleiders 
 
Muziek & Performances 
Toen bleek dat er toch beperkt mogelijkheden waren voor live performances, is één hybride 
avondprogramma teruggebracht. Twee performances en een korte film werden bij De Brakke 
Grond gepresenteerd aan 30 fysieke bezoekers en een internationaal online publiek. Voor het 
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team, de kunstenaars en onze bezoekers was het een bijzonder moment, dat al een lange 
periode niet meer mogelijk was. Het programma bestond uit: 
 

● As Above So Below (2020), Mark IJzerman & Sébastien Robert (Nederlandse première) 
● All Hands Buried By The Sea (2020), Wanderwelle (Nederlandse première) 
● 0°N, 0°E (2020), Deborah Mora 

 

 
As Above So Below (2020), Mark IJzerman & Sébastien Robert 
 
Afgelast – Concert: Jenny Hval & Felicia Atkinson ism Muziekgebouw 
Het concert van Jenny Hval en Felicia Atkinson zou de openingsavond zijn en plaatsvinden bij 
het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Samen met onze partner The Rest Is Noise zouden wij dit 
dubbelconcert presenteren. Na de annulering in mei is er in samenwerking met het 
Muziekgebouw gezocht naar een vervangende datum op zondag 21 februari. Helaas is deze 
avond ook vervallen, doordat het management van Jenny Hval de gehele tour heeft afgezegd 
door de impact van COVID-19. Er wordt momenteel door FIBER en The Rest Is Noise aan een 
nieuwe datum en programmering gewerkt om alsnog een avond te realiseren in 2021. Er is een 
mogelijke kans in juli, dit zal echter pas bekend worden als het Muziekgebouw intern een 
definitief besluit heeft genomen over de risico's en mogelijkheden voor een zomerprogramma. 
 
Conferentie – Lezingprogramma 
Verspreid over twee dagen vond het kennisprogramma van FIBER plaats in de vorm van zes 
verschillende sessies en een flankerend online filmprogramma dat bestond uit 26 werken.  
 
Aan het begin van het festival werd het publiek welkom geheten door moderator Michelle 
Kasprzak en artistiek directeur Jarl Schulp. Hierna volgde de sessies elkaar op, verdeeld over 
twee dagen. Ieder blok bestond uit een introductie op het thema, drie presentaties en een 
afsluitende rondvraag waar onsite en offsite publiek in gesprek konden gaan met de sprekers. 
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Twee blokken werden in partnership met respectievelijk de Master Ecology Futures (St. Joost) en 
het design magazine MIGRANT JOURNAL gepresenteerd.  
 

 
Iedere lezing sessie konden 30 bezoekers de uitzending bijwonen 
 
De sessies en sprekers: 

1. Lezing opening met: Jarl Schulp en Michelle Kasprzak 
2. Sessie 1: Becoming Unstable | Vrijdag  

Met Anab Jain, Darko Lagunas & Theun Karelse, Suzanne Dhaliwal 
In de Becoming Unstable sessie werden de grotere vragen rond sociale en planetaire 
instabiliteit besproken; een instabiliteit veroorzaakt door de voortdurende 
klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de realiteit van COVID-19. Hoe gaan we om 
met het moment waarin we ons bevinden? Welke cognitieve en fysieke acties kunnen 
kunst, design en muziek bieden om ons te helpen ons een nieuwe samenleving voor te 
stellen en te ontwerpen? De sprekers in deze sessie dachten na over nieuwe relaties 
tussen natuur, cultuur, technologie en maatschappij. Wat voor soort planeet en 
samenleving willen we samen ontwikkelen?  Welke vaardigheden hebben we daarvoor nodig 

en hoe kunnen we die effectief delen? 
 

 
Een bezoeker gaat in gesprek met de sprekers  De samenkomst van fysieke en virtuele sprekers  
 

3. Sessie 2: Posthuman Territories | Vrijdag 
Met Holly Jean Buck, Tega Brain, Arif Kornweitz 
Het potentieel van kunstmatige intelligentie, wereldwijde digitale infrastructuren en geo-
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engineering om de planetaire klimaatverandering tegen te gaan, lijkt aanzienlijk. Vaak 
wordt gedacht dat technologie de oplossing kan bieden. In werkelijkheid hebben deze 
technologische ontwikkelingen veel nadelen en teleurstellingen en komen ze uiteindelijk 
niet iedereen ten goede. De sprekers in deze sessie reflecteerden op alternatieve en 
inclusieve routes naar een rechtvaardige toekomsten. De rol van de kunstenaar als 
veranderaar van toekomsten werd door alle sprekers uitgelicht. De sessie verkende ook 
nieuw terrein waar mens, machine en landschap op grensverleggende manieren op 
elkaar inwerken. De verdere ontwikkeling van technologische systemen, en wie het 
zeggenschap heeft over deze systemen, stond volgens onze sprekers centraal in de 
ontwikkeling van een inclusieve en leefbare toekomst. 

 

 
Sprekers antwoorden op vragen vanuit het online publiek      Studio setup in De Brakke Grond 

 
4. Sessie 3: Sensing Place | Zaterdag 

Met: Sébastien Robert, FollyFeastLab, Dr Alexandra Daisy Ginsberg 
Sensing Place onderzocht hoe multisensorische podiumkunsten en installatiekunst kan 
bijdragen aan een ander begrip van radicale technologische en ecologische 
veranderingen. Veranderingen in ecosystemen zijn vaak onzichtbaar. Het ongeziene blijft 
onbekend en maar al te vaak hebben we aanvullende instrumenten nodig om het te 
onthullen. Kunnen we een beter begrip krijgen van een veranderende omgeving door 
middel van audiovisuele media? Welke inzichten krijgen we als we luisteren naar niet-
menselijke tijdschalen? Bieden multisensorische manieren van componeren ons nieuwe 
manieren van denken en kennisontwikkeling? Door nieuwe hybride instrumenten en 
ervaringen te creëren, kunnen we nieuwe verhalen vertellen, nieuwe stemmen horen en 
andere realiteiten laten bestaan. 

5. Sessie 4: Radical Streams | Zaterdag 
Met: Anca Benera & Arnold Estefan, Angela Chan, Michaela Büsse 
Radical Streams onderzocht materiële transformatie in dit tijdperk van planetaire crisis. 
We onderzochten de politiek van het maken van hulpbronnen, de logistiek van het 
ontginnen van hulpbronnen en de verhalen van landschapsontwerp - en hoe die zich tot 
elkaar verhouden. Hoe kunnen we het materiaal gebruiken als een middel om 
convergerende en divergerende schalen en wereldpraktijken te onderzoeken? Op welke 
manier kunnen speculatief design, cartografie, kunst en science fiction helpen om deze 
'radicale stromingen' beter te begrijpen? In dit panel wierpen we licht op de 
verstrengeling van koloniale en neokoloniale geschiedenissen, materialiteit en verhalen 
over de toekomst. Deze sessie werd mede gecreëerd en gepresenteerd in samenwerking 
met MIGRANT Journal. 

6. Session 5: Systems of Support 
Met Abdo Hassan, Kim Stanley Robinson (pre-recorded statement), Ruben Jacobs | on-
site, Adebayo Akomolafe (pre-recorded statement) 
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Onder invloed van crises en de uitdaging om een postkapitalistische en leefbare 
toekomst te realiseren, speculeren en werken kunstenaars en onderzoekers aan 
alternatieve technologieën, ecologisch herstel en nieuwe manieren om ecosystemen en 
culturen te ondersteunen. In Systems of Support deelden we deze ontwikkelingen, 
maakten we kennis met de mensen erachter en hun uitdagende ideeën voor de 
toekomst. 

7. Sluiting: Festival terugblik met Michelle Kasprzak, Jarl Schulp en Rhian Morris. 
  
Interviews 
Onder de noemer Instability Perspectives is een serie interviews gepubliceerd waarin ons team 
vooruitblikt op de het festival thema en dit uitzette op social media en het platform Medium. Een 
selectie van de interviews is hier te vinden: 

● Interview Tivon Rice: https://fiber.medium.com/augmented-narratives-in-conversation-with-
tivon-rice-f47f7ff729d9 

● Interview Tega Brain: https://fiber.medium.com/misbehaving-systems-in-conversation-with-
tega-brain-5b39c5d03531 

● Interview Vanessa Lorenzo: https://fiber.medium.com/post-anthropocentric-futures-in-
conversation-with-vanessa-lorenzo-8d8b26e7be7f 

 
Screening programme 
De Instability Stream was het online programma van het FIBER Festival 2020 op vrijdag 25 en 
zaterdag 26 september. Het programma bestond uit korte interviews met kunstenaars, 
experimentele films en videokunst. Elke blok belichtte de veranderende relaties tussen 
technologie, ecologie en maatschappij op gedurfde nieuwe manieren; er werd ingegaan op de 
interacties tussen menselijke en niet-menselijke perspectieven, nieuwe zintuiglijke 
mogelijkheden ten aanzien van milieuthema's, klimaatverandering, planetaire infrastructuur, 
worldbuilding, en speculatieve toekomsten. De volgorde van de videowerken die tussen de 
conferentie sessies door werd uitgezonden, is hieronder weergegeven. De selectie bestond uit 
het werk van nieuwe talentvolle makers die naast gerenommeerde namen als Formafantasma en 
Refik Anadol stonden. 
 

0°N, 0°E (2020), Deborah Mora 

 
Vrijdag 25/09 | 19:00 – 20:00 

● A Barnacle’s Guide to Climate Change (2019), Mark IJzerman (NL) | 2:48 

https://fiber.medium.com/augmented-narratives-in-conversation-with-tivon-rice-f47f7ff729d9
https://fiber.medium.com/augmented-narratives-in-conversation-with-tivon-rice-f47f7ff729d9
https://fiber.medium.com/misbehaving-systems-in-conversation-with-tega-brain-5b39c5d03531
https://fiber.medium.com/misbehaving-systems-in-conversation-with-tega-brain-5b39c5d03531
https://fiber.medium.com/post-anthropocentric-futures-in-conversation-with-vanessa-lorenzo-8d8b26e7be7f
https://fiber.medium.com/post-anthropocentric-futures-in-conversation-with-vanessa-lorenzo-8d8b26e7be7f
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● Somnifacient Signals (Nature Excerpt) (2020), Pierce Warnecke + Matthew Biederman 
(CAN) | 4:37 

● Interview Instability (2020), Ruben Jacobs (NL) | 5:55 
● Machine Hallucinations: Nature Dreams (2020), Refik Anadol (US) | 15:00 
● A THOUSAND STEPS (2020), Lorem X De Santis Shabara (IT) | 6:31 

● Beach Umbrella (파라솔) (2018), Mark Jan van Tellingen + Sjoerd ter Borg (NL) | 5:03 

● 0°N, 0°E (2020), Deborah Mora (NL) | 7:24 
● BREACH (2020), Rick Farin (US) | 7:57 

Zaterdag 26/09 | 13:00 – 14:00 
● The Ghost of the Underworld (2020), Annie Riga (NL) | 4:29 
● Home – Chapter 4: Cat Thoughts (2020), Boris Acket & Vincent Rang (NL) | 4:39 
● All These Open Windows but No Fresh Air (2019), Benjamin Earl (UK) | 4:43 
● Aliquid (2019), Sabrina Ratté (FR) | 4:34 
● Terrain (2018), Above & Below (UK) | 1:50 
● Interview FIBER (2020), Irene Stracuzzi (NL) | 3:43 
● Ore Streams (2019), Formafantasma (NL) | 25:09 

Zaterdag 26/09 | 15:00 – 16:00 
● The Sasha (2019), María Molina Peiró (ES) | 20:00 
● Interview Instability (2020), Suzanne Dhaliwal (UK) | 7:31 
● Murmur (2019), Jan Locus and Stijn Demeulenaere (BE) | 10:21 
● Interview Instability (2020), Angela Chang (UK) | 6:25 
● Home – Chapter 5: Structures of the Dinner Table (2020), Boris Acket & Vincent Rang 

(NL) | 6:20 
● On the Demarcation Line (2020), Jaehun Park (KR) | 5:51 

Zaterdag 26/09 | 18:00 – 20:00 
● Loa’s Promise (2018), Joshua Ashish Dawson (IN) | 7:01 
● Interview Instability (2020), Tega Brain (US) | 5:32 
● With Every Tear a Dream (2020), Pandelis Diamantides (CY) | 4:07 
● CASSANDRA / КАССАНДРА (2020), Laura Cugusi (IT) | Chiara Di Leone (IT) | Anastasiia 

Noga (RU) | 17:06 
● Samenreis – Hollandsche Rading (2020), Jaromir Mulders ft. Daspo (NL) | 2:48 
● Green Military New Deal (2020), Eduardo Castillo Vinuesa (ES) | Iuliia Gankevich (RU) | 

Andrey Shevlyakov (RU) | 24:54 
● Checker Sphere (2019), Alberto Novello (IT) | 2:52 
● Interview FIBER (2020), Darko Lagunas (NL) | 4:37 
● Of Truth We Know Nothing (2020), Pablo Iglesias / Geso (ES) | 3:30 
● Feel My Metaverse (2019), Keiken + George Jasper Stone (UK) | 35:00 
● Entrop (2019), Zeno van den Broek (NL) | 6:00 

Workshops 
Er vonden twee workshops plaats; één in een fysieke vorm, de andere online. 

● Digital Swarm Research Workshop: Samen met Tools for Action en choreograaf Floor van 
Leeuwen vond een workshop en performatieve actie in de publieke ruimte plaats. Op 
donderdag 24 september nodigde FIBER Festival en Tolhuistuin iedereen met interesse 
in nieuwe kruisbestuivingen tussen activisme, choreografie en technologie uit voor een 
brainstorm en performatieve workshop met enorme opblaasbare objecten. De workshop 
trok algemene bezoekers met een interesse in dans, choreografie, activisme en 
technologie. 
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● Digital Swarm Performance: Een performatieve actie in de publieke ruimte, waarbij meer 
dan 20 deelnemers van de workshop een route langs Tolhuistuin, EYE, de Adam Toren en 
langs het IJ hebben afgelegd. Met de draagbare, lichtgevende objecten op hun rug 
werden verschillende choreografische zwerm patronen uitgevoerd. Wandelaars, 
reizigers, buurtbewoners en festivalbezoekers werden verrast door de grote groep 
performers. De uitvoering was vooraf met de pers gedeeld, waardoor er twee 
mediapartijen aanwezig waren. Het Noord-Hollands Dagblad heeft een special gemaakt 
over de performance en het Tools for Action project. VPRO Tegenlicht heeft opnames 
gemaakt van de actie, die later opgenomen zijn in de Tegenlicht uitzending De Toekomst 
van Protest op de NTR. 

 

 

 
Digital Swarm Research Workshop, Tools for Action 
 

● Interdependence door Mat Dryhurst: In het tijdperk van platform-/informatiekapitalisme 
zijn zelfstandige elektronische muzikanten - en andere digitale makers - volledig 
afhankelijk geworden van grote streamingplatforms en sociale-mediagiganten. Onlangs 
raakte de CEO van Spotify in opspraak door zijn controversiële uitspraken over de 
frequentie van releases door artiesten om het algoritmische streaming-model bij te 
benen. Dit soort ecologieën, en de impact van COVID-19, zorgen voor een extreme 
uitholling van de sector, ongelijkheid en oneerlijke afhankelijkheid. Gekoppeld aan het 
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festivalthema Instabiliteit en de acties van FIBER om dominante systemen op een eerlijke 
en duurzame manier te herzien, presenteerden we de masterclass Interdependentie met 
Mat Dryhurst. Deze masterclass was bedoeld voor onafhankelijke muzikanten - en 
digitale kunstenaars die afhankelijk zijn van genetwerkte platforms en grote instellingen 
- die hun gedachten willen verzetten over sociale, alternatieve en veerkrachtige 
manieren om praktijken te organiseren. 

 

B1.3 Online Studio Visits 
 
Als reactie op de wegvallende partnership-programmering die FIBER voor 2020 op de planning 
had staan, hebben we ervoor gekozen om tijdelijk de Studio Visits in een online vorm terug te 
laten keren. De events waren vrij toegankelijk en ontsloten de artistieke maakprocessen van 
Nederlandse en enkele internationale kunstenaars. In anderhalf uur tijd ging directeur en curator 
Jarl Schulp in gesprek met twee gasten. Het online publiek kon via de chat in gesprek gaan met 
de verschillende kunstenaars. Voor een kleiner, online event waren het goed bezochte avonden 
waar gemiddeld 50 bezoekers op afkwamen. 
 

● Studio Visits #1: Xandra van der Eijk + Pierce Warnecke | 58 bezoekers 
● Studio Visits #2: Jakob Kudsk Steensen + Sabrina Ratté | 65 bezoekers 
● Studio Visits #3: Vera van de Seyp + Mark IJzerman | 39 bezoekers 
● Studio Visits #4: Pedro Maia + Zeno van den Broek | 64 bezoekers 
● Studio Visits #5: KEIKEN + Matteo Zamagni | 41 bezoekers 

 

B1.4 Crises Imaginaries (ism Goethe Instituut en Framer Framed) 
 
Framer Framed en het Goethe Instituut nodigde FIBER uit voor een programma samenwerking 
binnen het online event ‘Crisis Imaginaries, Hoofdstuk 4: Climate Interventions’. Van juni tot 
september organiseerde Framer Framed in samenwerking met het Goethe-Institut Niederlande 
een reeks van vier evenementen die zich richten op de wereldwijde klimaatcrisis zoals die zich 
verhoudt tot onze huidige crises. Crisis Imaginaries IV was een online paneldiscussie over actie 
en innovatie in het licht van klimaatverandering met Jessika Khazrik, Tega Brain en Claudius 
Schulze, gemodereerd door Marija Cetinić. Deze iteratie werd ook georganiseerd in 
samenwerking met het FIBER Festival. In totaal bezochten 40 bezoekers het online event.  
 

B1.5 FIBER x Simulacrum | Practising Exposure | Publicatie & Event 
 
FIBER en Simulacrum Magazine nodigde opkomende schrijvers, onderzoekers en beeldende 
kunstenaars uit om een ontwerpvoorstel in te sturen voor een Call For Papers die aansloot bij de 
editie Practising Exposure. De volgende opkomende makers en denkers ontwikkelde werk voor 
de publicatie: 

- Sissel Marie Tonn 
- Michelle Geraerts and Max Litjens (interview met Stacy Alaimo) 
- Renée Hoogland 
- Mattia Cappelletti 
- Nadeche Remst 
- Fiona Glen 
- Lijuan Klaßen 
- Miriam van Rijsingen 
- Johanna Rietveld and Bart Jansen 
- Joana Velu, Mathild Clerc-Verhoeven, Pepijn Meurs and Rots Brouwer 
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Meer informatie: https://simulacrum.nl/2020/jrg-28-1-practicing-exposure/ 
 
Het magazine werd gepresenteerd bij Tolhuistuin, waar 76 bezoekers op afkwamen. 

B2 Samengevat voor alle activiteiten 
 
Kerngetallen 2020 
 
FIBER bereikte in 2020 in totaal 1768 bezoekers. Hiervan waren er fysiek XXX en XXX digitaal.  
Onze activiteiten vonden plaats in de stadsdelen Noord (Tolhuistuin) en Centrum (Muziekgebouw 
en Brakke Grond). Onze kerngroep heeft een leeftijd tussen de 22 en 45 jaar. 
 

● Producerende Activiteiten: Dit jaar zijn er geen producerende activiteiten geweest naast 
de werken die binnen het festival zijn ontwikkeld. Het bereik hiervan is al meegeteld in de 
Presentatie Activiteiten. Hierdoor zijn staat deze activiteiten en het bereik hiervan op 0. 
In het verleden heeft FIBER met deze activiteiten ook een los nationaal en internationaal 
publiek bereikt, maar door de pandemie is dit komen te vervallen.  

● Presenterende activiteiten: 
○ Eigen programmering: 13 
○ Buurtgericht: 1 | de workshop Digital Swarm Research nodigde buurtgenoten in 

de omgeving van Tolhuistuin uit om  
● Talentontwikkeling: Ondanks dat FIBER actief is in talentontwikkeling en 

talentondersteuning, kunnen we dit niet rekenen onder de functie Talentontwikkeling 
binnen het profiel van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, omdat dit van zeer 
kortlopende duur is. Dit valt buiten de 3 maanden periode, en bestaat uit workshops, labs 
en andere kennisactiviteiten. Deze worden onder presenterende activiteiten 
ondergebracht. 

 
Publieksbereik 2020 is totaal: 2849 bezoekers. Alle onderdelen zijn: 
 

● FIBER x The Rest Is Noise: 676 
● Festival | Tentoonstelling Instability: 805 bezoekers 

- De tentoonstelling trok 605 bezoekers over 4 dagen. Dit waren 579 ticket kopers 
en 26 gasten. Dit was het maximum aantal bezoekers dat mogelijk was binnen de 
richtlijnen van het RIVM (1.5 meter afstand en een maximaal aantal bezoekers per 
binnenruimte). In totaal werden bijna alle slots volgeboekt. De tentoonstelling 
was open van 12:00 - 22:00 en op de openingsavond van 17:00 - 23:00. 

- Via de samenwerking met WarmingUp festival (Tolhuistuin), konden nog 200 
bezoekers direct de werken The Intimate Earthquake Archive en Every Future (Is 
A Crime Scene) V betreden na het FIBER Festival. FIBER presenteerde deze 
werken binnen WarmingUp. 360 mensen hebben de werken in de tuin gezien. 
Helaas moest WarmingUp al de tentoonstelling sluiten in de eerste twee dagen 
van het festival door nieuwe maatregelen. 

● Festival | Kennisprogramma: 627 
- Fysiek Brakke Grond (5 sessies, elk 30 max): 115 (4 sessies uitverkocht) 
- Online alle sessies: 512 
- Instability Stream Screenings: gemiddeld 200 bezoekers 

● Festival | Muziek & Performance: 304 bezoekers 
- Fysiek Brakke Grond: 30 bezoekers | 9 gastenlijst 
- Online: 265 bezoekers 

● Festival | Workshops: 45 

https://simulacrum.nl/2020/jrg-28-1-practicing-exposure/
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- Digital Swarming Research Workshop door Tools for Action: 27 deelnemers (16 
performance & workshop | 11 brainstorm) 

- Interdependence door Mat Dryhurst: 19 deelnemers (online) 
● Online Studio Visits: 276 
● Crises Imaginaires IV: 40 
● FIBER x Simulacrum: 76 

 
Doelgroepen bereik 

● FIBER bereikt een overwegend jong publiek met een kern tussen de 22 en 45 jaar. Hierbij 
is er een gelijke verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke bezoekers (gemiddeld 50%). 
De bezoeker komt voornamelijk in contact met FIBER’s activiteiten via social media en 
nieuwsbrieven. Hierna volgt pas de promotie via pers en online media. Naast algemeen 
publiek dat vooral op de tentoonstelling afkomt, bedient FIBER een (inter)nationaal jong 
publiek dat nog relatief kort werkzaam is in de culturele sector, creatieve industrie, IT 
sector of sociaal-culturele wetenschappen. Hierbij zijn ook veel jonge mensen die nog 
studeren aan hogescholen en universiteiten. Dit zien we ook terug in de succesvolle 
verkoop van tickets voor minder financieel vermogende groepen. 
– Een belangrijk punt om op te merken: In overleg met de marketing & communicatie lead 
van het afgelopen festival is de beslissing genomen om dit jaar extra voorzichtig te zijn 
met drempels voor de ticketverkoop. Hierdoor is er besloten om zo min mogelijk 
invulvelden aan te bieden bij het kopen van een ticket (extra persoonsgegevens). Dit 
deden we voorgaande jaren wel, echter dit jaar was de ticketverkoop zo onzeker dat hier 
angst was dat het drempelverhogend zou werken. Hierdoor is er via de ticketverkoop 
minder doelgroep informatie bekend over onze kaartkopers dan voorgaande jaren. Een 
beslissing die achteraf niet handig is geweest en wij ook niet meer zo zullen herhalen. Er 
zal in de komende periode weer extra worden geïnvesteerd in publieksonderzoek ter 
voorbereiding van de nieuwe festival activiteiten. We onderzoeken hoe we het 
publieksonderzoek ook professioneler kunnen organiseren, wellicht in samenwerking met 
een externe partij. 

● Nieuw bereik via partners als de Tolhuistuin: Dankzij het multifunctionele karakter van 
het Tolhuistuincomplex bereikt Tolhuistuin een breed palet aan doelgroepen. Uit 
publieksonderzoek weet dat onze doelgroep relatief jong is (42% is 25-44 jaar). 
Tolhuistuin heeft naast een grootstedelijke functie een duidelijke buurtfunctie. Uit 
onderzoek van de afgelopen twee jaar blijkt dat 21% van de bezoekers uit Amsterdam 
Noord komt, bij de gratis programma’s is dat 36%. Primaire doelgroepen Tolhuistuin: 

○ Cultuurliefhebbers, met een focus op jonge mensen (20-40 jaar) 
○ Bewoners uit Amsterdam-Noord uit alle 17 verschillende wijken van Noord met 

verschillende culturele achtergronden en opleidingsniveaus 
○ Geïnteresseerden in vraagstukken over rondom klimaat & inclusiviteit 

 
Publieksbereik specifiek: Festival 
Binnen de 1,5 meter maatschappij is de uitvoering van de tentoonstelling en het 
kennisprogramma boven verwachting goed gegaan. Wij hebben naar ons idee het maximale aan 
ruimte en onsite bezoekersaantallen kunnen realiseren, en tegelijk een veilige omgeving kunnen 
bieden. Offsite zijn de bezoeken ook goed, maar zien wij tegelijk ook veel kansen om dit verder te 
laten groeien. 
 
FIBER heeft in zijn campagne en communicatie een meer ‘open’ toon en beschrijving van de 
inhoud van het festival gekozen. Hierdoor zagen we dat er naast de vaste bezoekers ook nieuwe 
bezoekers verschenen. Via het netwerk van Tolhuistuin zijn dit ook weer andere bezoekers, ook 
uit Amsterdam Noord. De programmeur van Tolhuistuin, Charlotte Verhoef: 
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“Ik vind het interessant om te zien hoe de doelgroepen van FIBER en Tolhuistuin samen 
komen. FIBER brengt veelal een type jonge en kunstzinnige bezoekers naar deze locatie, 
die hier van nature niet altijd komen. Tegelijk zien wij Tolhuistuin bezoekers die de 
mogelijkheid krijgen om een type kunst te bekijken die wij niet eerder presenteren.” 

 
Festival Statistieken: Online programma (via Hopin) 

 
● Chats messages: 273 
● De event performance was 76% van het gemiddelde event op Hopin, wat volgens de 

organisatie een succesvolle verhouding is tussen vooraf gemeten activiteit met de 
inschrijvingen en het aantal bezoekers dat het event heeft bezocht. 

● Verloop registratie online tickets: 

 
 
Online bereik 

- Trailer & Mini documentaire:  
- Plays op Vimeo: 359 (op 23/3/2021) 

- Website bezoekers (essays & programma): 
http://www.fiberfestival.nl 

 
Aftersales & Content verspreiding 
Ook na afloop van het festival hebben wij gewerkt aan de verspreiding van de inhoud van het 
festival, om blijvend bezoekers en geïnteresseerden te betrekken bij de inhoud van het festival. 
Alle presentaties en panelgesprekken zijn online terug te kijken. Ook het online 
screeningsprogramma Instability Stream met meer dan 30 korte films was tot twee weken na 
het festival online terug te zien. Na afloop van het festival hebben wij een mini-documentaire 
gepubliceerd, waarin het grootste gedeelte van de deelnemende kunstenaars, sprekers en 
performers aan het woord komt. Ze reflecteren op verschillende festival onderwerpen en er is 
een audiovisueel overzicht van het hele festival programma. 
 
Om ook na afloop van het festival een publiek te blijven bereiken en de festival inhoud  te 
ontsluiten, is er in samenwerking met jonge schrijvers gewerkt aan een serie festival report. In 
korte essay-achtige stukken gingen de schrijvers zelf, bestaande uit studenten en startende 
schrijvers, in op hun observaties en ervaring van de festival onderdelen. 
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- Laura Krabbe: https://fiber.medium.com/festival-2020-report-ecological-instability-

made-manifest-at-brakke-grond-performances-bfc9dbdaf7ad 
- António Cartaxo: https://fiber.medium.com/festival-2020-report-the-problem-of-

control-radical-streams-98e54afee65b 
- Iulia Aionesi: https://fiber.medium.com/festival-2020-report-taking-the-time-to-

immerse-ourselves-sensing-place-17e665c8b58f 
- Gizem Senturk: https://fiber.medium.com/festival-2020-report-was-there-ever-a-

human-territory-posthuman-territories-8b37971b4878 
- Stan van Geel: https://fiber.medium.com/festival-2020-report-listening-to-the-

unknown-becoming-unstable-systems-of-support-220bb18faa3b 
 
Alle ontwikkelde content zal in de loop van 2021 ook worden verspreid om constant aandacht te 
vestigen op het festival archief en alle lezingen en interview.  
  
Media & Pers aandacht 

- Jegens & Tevens (online): FIBER Festival met Thijs Ebbe Fokkens en Sissel Marie Tonn 
https://jegensentevens.nl/2020/09/fiber-festival-met-thijs-ebbe-fokkens-en-sissel-
marie-tonn/ 

- Tegenlicht (online & nationale TV): De Toekomst van Protest 
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2020-2021/de-
toekomst-van-protest.html 

- Jegens & Tevens (online): Post-Corona met Thijs Ebbe Fokkens 
https://jegensentevens.nl/2021/03/post-corona-met-kunstenaar-thijs-ebbe-fokkens/ 

- Crack Magazine (online): Building an interdependent music scene: A list of resources by 
Mat Dryhurst 
https://crackmagazine.net/article/lists/mat-dryhurst-interdependent-music/ 

- Noord-Holland Media (online): Wordt Digital Swarming Het Nieuwe Protesteren? Dit wordt 
geweldig! 
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/273591/wordt-digital-swarming-het-nieuwe-
demonstreren-dit-wordt-geweldig 

 
Marketing & Communicatie Inspanningen 
FIBER heeft de marketing en communicatie werkzaamheden gestaag kunnen uitvoeren. Er 
waren na de verplaatsing van het festival van mei naar september wel de nodige onvoorziene 
extra inspanningen (en bijbehorende kosten) en extra promotie acties nodig. Na een 
transitieperiode tussen april en juni is de campagne weer opgepakt en uitgevoerd over de zomer. 
Het publiek werd bereikt via social media (posts, advertenties), partnership promotie, online 
cultuurwebsites/platforms, newsletters, de samenwerking met de Tolhuistuin en veel indirecte 
communicatie via ons netwerk en blogs. De respons van de nationale media en pers (kranten en 
journalisten) was in deze periode bijna niet bestaand. Na vele contacten te hebben gehad met 
verschillende kranten, en redacties van muziek en cultuur, kregen we steeds te horen dat de 
meeste werkzaamheden/focus op het gebied van festivals stil lagen. 
 
Festival Campagne  
In samenwerking met ontwerpers Irene Stracuzzi en multimedia en beeldend kunstenaar Leeza 
Pritychenko is er een verhalende campagne ontwikkeld, waarin een toekomstige planeet in 
radicale transformatie in beeld wordt gebracht. De campagne trailer was de basis voor alle 
verdere communicatie uitingen op de gebieden social media, banners, advertenties, wayfinding, 
het ontwerp van het festival boekje, de online stream vormgeving (bumpers) en alle video 
interview in de tentoonstelling en online streaming programma. Door vanuit één aansprekende, 

https://fiber.medium.com/festival-2020-report-ecological-instability-made-manifest-at-brakke-grond-performances-bfc9dbdaf7ad
https://fiber.medium.com/festival-2020-report-ecological-instability-made-manifest-at-brakke-grond-performances-bfc9dbdaf7ad
https://fiber.medium.com/festival-2020-report-the-problem-of-control-radical-streams-98e54afee65b
https://fiber.medium.com/festival-2020-report-the-problem-of-control-radical-streams-98e54afee65b
https://fiber.medium.com/festival-2020-report-taking-the-time-to-immerse-ourselves-sensing-place-17e665c8b58f
https://fiber.medium.com/festival-2020-report-taking-the-time-to-immerse-ourselves-sensing-place-17e665c8b58f
https://fiber.medium.com/festival-2020-report-was-there-ever-a-human-territory-posthuman-territories-8b37971b4878
https://fiber.medium.com/festival-2020-report-was-there-ever-a-human-territory-posthuman-territories-8b37971b4878
https://fiber.medium.com/festival-2020-report-listening-to-the-unknown-becoming-unstable-systems-of-support-220bb18faa3b
https://fiber.medium.com/festival-2020-report-listening-to-the-unknown-becoming-unstable-systems-of-support-220bb18faa3b
https://jegensentevens.nl/2020/09/fiber-festival-met-thijs-ebbe-fokkens-en-sissel-marie-tonn/
https://jegensentevens.nl/2020/09/fiber-festival-met-thijs-ebbe-fokkens-en-sissel-marie-tonn/
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2020-2021/de-toekomst-van-protest.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2020-2021/de-toekomst-van-protest.html
https://jegensentevens.nl/2021/03/post-corona-met-kunstenaar-thijs-ebbe-fokkens/
https://crackmagazine.net/article/lists/mat-dryhurst-interdependent-music/
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/273591/wordt-digital-swarming-het-nieuwe-demonstreren-dit-wordt-geweldig
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/273591/wordt-digital-swarming-het-nieuwe-demonstreren-dit-wordt-geweldig
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narratieve en conceptuele ‘wereld’ te werken ontstond er een sterke samenhang tussen alle 
festival onderdelen. Deze integrale aanpak heeft een positief effect gehad op de zichtbaarheid 
van het festival op veel verschillende media platforms. 
 

 

 
Stills uit de festival campagne Instability door Irene Stracuzzi & Leeza Pritychenko 

 
Directe omgeving (buurt, stad) 
FIBER heeft dit jaar door de pandemie voornamelijk in twee stadsdelen zijn activiteiten 
gepresenteerd: noord (Tolhuistuin) en centrum (Brakke Grond en Muziekgebouw). Het was het 
eerste jaar dat wij de festival tentoonstelling in Amsterdam Noord presenteerden in 
samenwerking met Tolhuistuin. Hierdoor was het mogelijk om gezamenlijk ook weer nieuwe 
bezoekers te bereiken met onze thematiek, waarbij technologische en ecologische vraagstukken 
elkaar raken. 
 
In samenwerking met het Muziekgebouw presenteerde FIBER is samenwerking met concertserie 
The Rest Is Noise een concertavond met twee liveshows die normaal gesproken alleen binnen 
specialist 
 
Binnen de eigen sector of kunstvorm 
Binnen de vijfde editie van het FIBER Festival zijn enkele bijzondere activiteiten gerealiseerd. Zo 
was er een bijdrage van Kim Stanley Robinson, één van werelds meest vooraanstaande levende 
science-fiction schrijvers, die sprak over een haalbare aanpak om de klimaatcrises het hoofd te 
bieden. Bovendien spraken verschillende kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers over niet 
westerse perspectieven op de ontwikkeling van technologische toekomsten en vonden er acht 
premiere presentaties plaats. Hieronder is een kort overzicht te zien van de resultaten. 
 
Online playback 
Het hele kennisprogramma is terug te zien op: https://2020.fiberfestival.nl/replay/ 

● Sessie 1: https://2020.fiberfestival.nl/replay/#session-1 

https://2020.fiberfestival.nl/replay/
https://2020.fiberfestival.nl/replay/#session-1
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● Sessie 2: https://2020.fiberfestival.nl/replay/#session-2 
● Sessie 3:  https://2020.fiberfestival.nl/replay/#session-3 
● Sessie 4:  https://2020.fiberfestival.nl/replay/#session-4 
● Sessie 5:  https://2020.fiberfestival.nl/replay/#session-5 
● Interviews Deelnemers: 

https://www.youtube.com/watch?v=HW_Ff4dmEoI&list=PLehNszrNRa3BPb1HKkMMZIG
-gdo6wfweC 

 

 
Models for Environmental Literacy, Tivon Rice       Every Future (Is A Crime Scene) V, Thijs Ebbe Fokkens 

 
Premieres 
Tijdens het festival gingen enkele Nederlandse en internationale werken in première en waren er 
meerdere werken in opdracht te zien: 

● Werk In Opdracht: To Where The Dust Comes From (2020), Whitespace (NL) was een 
geluidsinstallatie ontwikkeld in opdracht van FIBER and RE:VIVE (Nederlands Instituut 
voor Beeld & Geluid). Binnen het werk is gebruik gemaakt van het archief van Beeld & 
Geluid. 

● Werk In Opdracht: Every Future (Is A Crime Scene) V (2020), Thijs Ebbe Fokkens (NL) is 
ontwikkeld binnen een coproductie van Highlight Festival en FIBER Festival met steun 
van het Mondriaan Fonds. 
https://2020.fiberfestival.nl/artist/installation/every-future-2020/ 

● Werk In Opdracht: Models for Environmental Literacy (2020) van Tivon Rice was een 
commissioned werk door FIBER en ontwikkeld met steun van het Stimuleringsfonds. Het 
is een single screen filmwerk wat mede ontwikkeld is met het gebruik van een AI. 
https://2020.fiberfestival.nl/artist/installation/models-for-environmental-literacy-
2020/ 

● Premiere: A Model Of A Volcano (2020), Irene Stracuzzi & Alice Wong 
https://2020.fiberfestival.nl/artist/installation/volcanos-2020/ 

● Premiere: All Hands Bury the Cliffs at Sea – Wanderwelle  
https://2020.fiberfestival.nl/artist/performance/wanderwelle/ 

● Premiere: As Above So Below (2020), Sébastien Robert & Mark IJzerman 
https://2020.fiberfestival.nl/artist/performance/as-above-so-below/ 

● Uitkomst uit Cartografisch of the Vanishing Now Lab: Chapter I - Landscape 
https://2020.fiberfestival.nl/artist/installation/chapter-i-landscape-2019/ 

● Premiere: Rite of Passage (2020), Sébastien Robert  
https://2020.fiberfestival.nl/artist/installation/rite-of-passage-2020/ 
 

FIBER startte ook enkele langdurige samenwerkingen met o.a. met het Nederlandse kunstenaars 
en platform Whitespace (Anni Nöps and Casimir Geelhoed), om de ruimtelijke geluidsinstallatie 
verder te ontwikkelen in een interactieve online app en audiovisuele ervaring. Hierdoor zal het 
mogelijk zijn een nog veel breder publiek te bereiken.  

https://2020.fiberfestival.nl/replay/#session-2
https://2020.fiberfestival.nl/replay/#session-3
https://2020.fiberfestival.nl/replay/#session-4
https://2020.fiberfestival.nl/replay/#session-5
https://www.youtube.com/watch?v=HW_Ff4dmEoI&list=PLehNszrNRa3BPb1HKkMMZIG-gdo6wfweC
https://www.youtube.com/watch?v=HW_Ff4dmEoI&list=PLehNszrNRa3BPb1HKkMMZIG-gdo6wfweC
https://2020.fiberfestival.nl/artist/installation/every-future-2020/
https://2020.fiberfestival.nl/artist/installation/models-for-environmental-literacy-2020/
https://2020.fiberfestival.nl/artist/installation/models-for-environmental-literacy-2020/
https://2020.fiberfestival.nl/artist/installation/volcanos-2020/
https://2020.fiberfestival.nl/artist/performance/wanderwelle/
https://2020.fiberfestival.nl/artist/performance/as-above-so-below/
https://2020.fiberfestival.nl/artist/installation/chapter-i-landscape-2019/
https://2020.fiberfestival.nl/artist/installation/rite-of-passage-2020/
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Buurt & Maatschappelijke Organisaties 
In samenwerking met Tolhuistuin zijn de eerste stappen gezet om ons meer te gaan richten op 
de buurt van Tolhuistuin en de bewoners van Amsterdam Noord. Dit zal verder worden 
uitgebouwd in de periode 2021 - 2024, waarbij er ook samenwerkingen mogelijk zijn met de 
maatschappelijke organisaties die zich in de Tolhuistuin bevinden. Ook zou een samenwerking 
mogelijk zijn met scholen in de directe omgeving van Tolhuistuin. Dit jaar zijn de eerste 
gesprekken met Tolhuistuin gevoerd en is er een oriëntatie gedaan van mogelijke 
educatiepartnerships, maar door de pandemie is hier geen gevolg aan gegeven. 
 
Geografische spreiding 
In 2020 heeft FIBER zijn activiteiten verdeeld over Muziekgebouw (Centrum), De Brakke Grond 
(Centrum) en Tolhuistuin (Noord). 
 

 
Performance in De Brakke Grond 
 


