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Met het bestuursverslag 2017 blikt de organisatie FIBER terug op het eerste jaar binnen de Meerjarenregeling 

2017 - 2020 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het bestuursverslag is opgezet volgens het AFK 

Handboek Verantwoording Meerjarige Subsidies en doet verslag van alle activiteiten, de impact van de 

artistieke programmering, partnerships en blikt tegelijk vooruit op kansen en bedreigingen voor de komende 

periode. 

 

Activiteiten 

Amsterdam: 23 

Nederland: 0 

Internationaal: 6 

Producties: Eigen 2 / Coproducties 2  

Publieksbereik Landelijk: 9984  

FIBER Festival: 4553 

Coded Matter(s): 0 

Plugin: 5431 

Publieksbereik Internationaal: direct 10.160 

Publieksbereik online: 13.860 
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A. Toelichting op uw gerealiseerde activiteiten 
 

A1. Doelstellingen, gerealiseerde activiteiten en impact 

 

Begin 2017 is Stichting FIBER gestart volgens de initiële aanvraag aan de uitvoer van het jaarprogramma. Dit 

bestond uit één editie van het (inter)nationale FIBER Festival, twee edities van de event serie Coded Matter(s), 
zes Studio Visits en een serie externe partnerships waarin FIBER binnen de context van andere cultuur 

organisatie en/of sectoren jonge kunst talenten een plek biedt. Dit jaarprogramma komt voort uit de missie 

van FIBER; de ontwikkeling van talent binnen een jonge generatie hybride kunstenaars, die werkzaam zijn op 

het snijvlak van audiovisuele kunst, technologie, elektronische muziek en digitale cultuur. Hieraan is gekoppeld 

de doelstellingen zichtbaarheid en het ontsluiten van het werk van deze jonge talenten naar een breed 

publiek. 

 

Binnen alle activiteiten is het publiek van FIBER hierdoor tweeledig; enerzijds zijn de opkomende 

kunstprofessionals ons publiek, anderzijds zijn dit in kunst- en cultuur geïnteresseerde bezoekers van FIBER zijn 

events. We behandelen de resulaten voor beiden groepen hieronder apart. 

 

Op het gebied van talentontwikkeling van jonge kunstenaars heeft FIBER een zeer goed jaar achter de rug, 

hoewel niet alle activiteiten volgens het plan zijn uitgevoerd. 2017 stond in het teken van de terugkomst van 

het FIBER Festival na een afwezigheid van twee jaar.  

 

Thematiek 2017 - 2020 

De drie inhoudelijke pijlers binnen het jaarprogramma zijn in 2017 uitgevoerd binnen verschillende 

activiteiten: 

1. The Body As Interface 

FIBER Festival, Festival Lab: Choreographic Coding Lab 

2. Digital Tools, Communities and Media 

FIBER Festival, Studio Visits 

3. Materialities & Future Processes 

FIBER Festival, Tentoonstelling: Prima Materia  

 

A1.1 Publiek 

 

Op het gebied van publieksbereik stond 2017 in het teken van de talentontwikkeling van een nieuwe generatie 

gecombineerd met de vergroting van het publieksbereik. FIBER heeft de eerste stappen gezet om van de 

sterke achterban van jonge makers het bereik te vergroten. Dit is met name binnen de programmering en 

marketing & communicatie van het FIBER Festival aangepakt. 

 

Talentontwikkeling 

De versterking met de band met jonge makers en de verdere ontwikkeling van talent heeft in 2017 

plaatsgevonden in de LAB programmering, de internationale partnerships (residencies, werken in opdracht en 

distributie), de festival tentoonstelling en de doorlopende presentatie van het werk van jonge kunstenaars. 

FIBER bracht 30 jonge kunstenaars, ontwerpers, architecten en creative coders in contact rondom een 

vraagstuk hoe data en het ontwerp van stedelijke openbare ruimte zich tot elkaar verhouden. Welke ethische 

vragen liggen er verborgen in het werken met abstracte data-gedreven systemen, die impact hebben op hoe 

een stad zich ontwikkeld. Een andere LAB bracht de wereld van dans, choreografie in contact met creative 

coding. 

Met de Studio Visits, informele en openbare expedities naar invloedrijke kunst- en ontwerpstudio’s, 

kregen jonge professionals een uniek inzicht in de maakprocessen van organisaties en zelfstandige 

kunstenaars. Vanuit deze bezoeken zijn meerdere nieuwe samenwerkingen ontstaan. Partnerships met 
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onderwijsinstellingen bleken strategische verbindingen te zijn om onze doelstellingen op het gebied van 

talentontwikkeling te realiseren. 

 

Algemeen publiek 

Het bereiken van algemeen publiek middels een grote marketing & communicatie campagne is deels gelukt in 

2017. De twee festival tentoonstellingen zijn goed bezocht door zowel een professioneel als algemeen publiek. 

Via de kanalen van FIBER, Looiersgracht 60 en De Brakke Grond wisten we 1100 bezoeker en 900+ bezoekers 

te bereiken. De betaalde programma onderdelen Music & Performance en Conference blijken toch voor een 

bredere bezoekersgroep, moeilijke onderdelen te zijn. FIBER bedient hiermee voor het grootste deel een 

(jonge) professionele bezoekersgroep, die aangeeft dit aanbod te waarderen en gebruiken binnen hun eigen 

praktijk. Het schalen van het programma naar meer bezoekers binnen een niet-professionele bezoekersgroep, 

blijkt niet in één jaar mogelijk te zijn. Budget voor grote publiek-bekende headliner heeft onze organisatie niet 

en dit sluit ook niet aan op onze missie. Om dan zelfstandig met een professioneel en specifiek programma een 

breed publiek aan te spreken, kost veel marketing slagkracht (budget en groot team) en een langer traject om 

bezoekers aan het ‘merk’ FIBER te verbinden. Dit is dan ook deels gelukt. Waar dit duidelijk succesvol is 

gebleken, is in de samenwerking met het Muziekgebouw aan ‘t Ij. Door de handen ineen te slaan, en aan te 

sluiten op het bereik en de promotie van het Muziekgebouw aan ‘t Ij, wisten we begin 2017 een vol auditorium 

(700 bezoeker) te trekken. Met deze samenwerking, in combinatie met partnerships als We’re Public, weten 

we veel nieuwe bezoekers te bereiken. Het is nu de uitdaging om deze nieuwe bezoekers ook aan de 

communicatie en programma’s van FIBER te blijven verbinden in 2018, 2019 en 2020. 

 

A1.3 Impact op de eigen directe omgeving (buurt, stad): 

 

Voor de stad Amsterdam heeft FIBER in 2017 een sterk internationaal festival neergezet. Met een groei van 

30% meer bezoekers uit het buitenland, staat het FIBER Festival nu bekend als één van de Europese kwaliteit 

festivals op het snijvlak tussen digitale kunst, creative coding, interactief ontwerp en experimentele 

audiovisuele kunst. Waar FIBER in 2015 en 2016 de internationale kunstprofessionals met communicatie 

bereikte, weten we nu deze groep ook te activeren om naar Amsterdam af te reizen. 

 

Voor de directe omgeving, stedelijk en landelijk verzorgt FIBER in 2017 een platform waar jonge makers hun 

werk kunnen delen, bespreken en verder ontwikkelen. Dit doen we door middel van tentoonstellingen, 

interviews, meetups en online activiteiten. De impact van deze activiteiten is dat kunstenaars hun weg vinden 

naar nieuw publiek of doorstromen naar andere vertoningensplekken. Samenwerkingen uit de 

interdisciplinaire LAB programma’s worden voortgezet binnen de praktijk van kunstenaars.  

 

Wel zien we dat er een noodzaak is om de impact op de directe omgeving te vergroten, door een sterker 

community gericht programma aan te gaan bieden in 2018. Workshops, meetups en avonden over 

maakprocessen en het delen van unieke kennis op het gebied van technologie (soft, hardware en data) en 

meer artistieke kwaliteiten (compositie, materiaalkennis) moeten een continue ondersteuning gaan bieden 

voor jonge talenten om stappen te nemen in de professionalisering van hun werk. Het succes van de LAB 

programma’s tonen aan dat FIBER deze richting moet versterken. 

 

A1.4 Binnen de eigen sector of kunstvorm: 

 

Met de festival tentoonstelling en het conferentieprogramma verbonden wij zowel de kunstsector als de 

creatieve sector aan elkaar middels een centraal historisch thema. Hiermee onderzochten we de rol van kunst- 

en ontwerppraktijken bij het ontwikkelen van nieuwe kennis over een veranderende maatschappij. Onder 

invloed van complexe technologische ontwikkelingen  

 

//// 
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A1.5 Verhouding tot de stad, stedelijke vraagstukken of maatschappelijke organisaties 

 

Binnen het FIBER Festival 2017, en de randprogrammering vooraf aan het festival, greep onze organisatie 

maatschappelijke en stedelijke vraagstukken vast. Binnen het Architectural Intelligence Lab werd onderzocht 

op welke manier de visualisatie en ruimtelijke toepassingen van data binnen publieke ruimtes kan bijdragen 

aan een beter inzicht in de werking van moderne technologische omgevingen. In het conferentieprogramma 

stond de hernieuwde relatie tussen de kunsten, het ontwerpveld en de wetenschap centraal. Verschillende 

maatschappelijke vraagstukken die FIBER in 2017 heeft behandeld, worden beschreven in de 

programmaonderdelen die later in dit verslag volgen.  

 

A1.6 Aanpassen op de geografische spreiding van de gerealiseerde activiteiten 

 

Zowel de het festivalprogramma als de Studio Visits vonden in verschillende stadsdelen plaats. Deze 

onderdelen worden verder in het programma besproken. 

 

A1.7 De omvang en samenstelling van het publiek in het verslagjaar in relatie tot de ambitie 

 

FIBER bediende dit jaar rond de 10.000 bezoekers. Internationaal lag het bereik op 9710. Ook online is er veel 

aandacht voor onze programmering via de short-documentaries.  

 

De doelstelling op publieksaantallen zijn binnen het festival bereikt, echter de groei naar een meer algemeen 

cultuurpubliek blijkt in de praktijk voor uitdagingen te zorgen. Het aanbod (en communicatie) voor de 

professionele kunstenaars blijken niet altijd aan te sluiten op de interesses en het kennisniveau van de meer 

algemene cultuur geïnteresseerde bezoeker. Hier worstelt de organisatie mee. Begin 2018 zijn de eerste 

oriëntatie gesprekken gevoerd met experts die ons hierin zouden kunnen begeleiding om hierin een duidelijke 

en sterke aanpak te ontwikkelen. Hierbij is ook het vergroten van het inzicht in de publiekssamenstelling een 

belangrijke verbetering.  

 

Binnen de LABS, workshops, Studio Visits en andere makers-programma’s weet FIBER wie zijn bezoekers zijn. 

Binnen de grotere publieksevents als Coded Matter(s) en het FIBER Festival mist nog voldoende inzicht in de 

niet-makers. De organisatie is zich hier goed bewust van, maar miste dit jaar de bezetting, middelen en 

gereedschappen om een gedetailleerd inzicht te kunnen geven op de samenstelling van het publiek. We zien in 

het publiek wel terug dat er een overwegend jong publiek is, waarvan de kern professionele makers en 

onderzoekers zijn. Deze weten we ook goed te bereiken en mobiliseren via onze onderwijspartners, locaties en 

mediapartners. Echter de publieksmetingen en enquêtes kosten de organisatie veel tijd, energie en leveren te 

weinig gedetailleerde data op. Een beter inzicht in deze samenstelling is nodig om de band met onze bezoekers 

aan te houden en te vergroten. Hier zal in 2018 meer budget en tijd voor worden vrijgemaakt. 

 

Hieronder beschrijven wij kort het publieksbereik van 2017. 

 

FIBER Festival 2017 

Totale bezoeken aan alle festival onderdelen: 4553 (doelstelling: 3500) 

Totale unieke bezoekers aan het festival: 3900 (doelstelling: 3500) 

Totaal aantal betalende bezoekers: 1394 (doelstelling: niet behaald, maar 50% van gestelde inkomsten) 

Totaal aantal deelnemende kunstenaars, ontwerpers, muzikanten/performers, LAB leiders: 113 

 

Per onderdeel van het festival: 

- Tentoonstelling Prima Materia: 1100 

- Tentoonstelling On Alchemy & Magic: 900 bezoekers (de tentoonstelling loopt nog tot eind juli) 

- Conference programma: 354 bezoekers 

- Music & Performance programma: 1317 bezoekers 
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- LAB programma’s: 68 (12 studenten) + 70 (bezoekers eindpresentaties) 

- Randprogrammering: (Studio Visit, FIBER x EYE, FIBER x CCL): 272 bezoekers 

- Educatie samenwerkingen: 82 (HvA, Universiteit Utrecht) 
 

Plugin: 5431 

- Studio Visits 1 - 5: 165 (niet betalend) 

- FIBER at Amsterdam Dance Event SoundLab: 5000 (niet betalend) 

- Creative Coding Amsterdam Meetups (hosted door FIBER): 131 (niet betalend) 

- FIBER at Sexyland: 151 

 

Internationalisering: 

- FIBER x Mirage (Lyon): 9150 

- FIBER x KIKK (Namur): direct 220 / indirect 18.000 / 50+ landen / 300 professional ontmoetingen 

- FIBER x NODE (Frankfurt): 220 direct 

- FIBER x Mapping Festival (Geneva): 120 direct / 6500 indirect 

 

A1.8 Belangrijke stakeholders 

 

De belangrijkste organisaties waar FIBER dit jaar nauw mee heeft samengewerkt. 

 

Cultuur & Maatschappelijke Organisaties 

- Amsterdam: De Brakke Grond, Institute of Network Cultures, EYE Film Museum, Shelter Amsterdam, 

Waag Society, ICKAmsterdam, Makerversity, Universiteit van Amsterdam 

- Landelijk: NS, Het Nieuwe Instituut, Universiteit Utrecht 

- Internationaal: Motion Bank (Frankfurt), Retune (Berlijn), Mirage Festival (Lyon), RIAT (Wenen), 

Goethe Instituut, Amsterdam Dance Event, UCLA (USA), NODE, KIKK Festival (Namur), Mapping 

Festival (Geneve) 

 

Fondsen: publiek & privaat 

Gerealiseerd zijn aanvragen bij het VSBfonds, Fonds21, Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve 

Industrie (Regelingen: Internationalisering, Digitale Cultuur, Festivals), Prins Bernhard Cultuurfonds, Goethe 

Instituut, Het Nieuwe Instituut en het Tsjechische Cultuurcentrum. Twee aanvragen bij Stroom Den Haag zijn in 

samenwerking met twee kunstenaars gerealiseerd voor de werken in opdracht voor de festival tentoonstelling. 

 

Sponsoren 

Ngage Media heeft het festival ondersteund met een grote financiële en media sponsoring. Ook technische 

partijen als Beamsystems, All Rent en onze locatie-partners De Brakke Grond, Shelter, Looiersgracht 60 en 

Makerversity hebben het festival ondersteund met een sponsoring op het gebied van programmering, 

locatiekosten en de inzet van techniek en personeelsuren. 

 

A1.8 Reflectie risicoanalyse op kansen en bedreigingen voor de organisatie 

 

Deze risicoanalyse is gemaakt aan de hand van van de Code Cultural Governance ‘risicopannenkoek’.  

 

Strategie 

Een duidelijke bedreiging op het gebied van strategie, is de soms onduidelijke externe positionering van FIBER 

naar het publiek. FIBER wordt gezien als actueel programmerend platform wat internationale onderwerpen 

agendeert op het gebied van kunst, technologie en maatschappij. Echter de breedte van het programma en de 

samenhang van de activiteiten blijkt soms moeilijk te duiden voor bezoekers, maar voornamelijk voor 

mogelijke (commerciële) partners. Inhoudelijk heeft FIBER Festival een sterke eigen profiel en achterban, maar 

er is een gevaar deze ook snel weer te verliezen door een hybride profiel, een nog niet genoeg gearticuleerde 
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positionering in het culturele veld. Nieuwe, jonge organisaties betreden het culturele veld met nieuwe energie, 

brengen hun eigen netwerken mee van jonge makers en hebben een eenduidig cultureel aanbod. Met 8 jaar 

op de teller en tientallen projecten verder, is het voor FIBER tijd om in 2018 met een aangescherpte 

communicatie naar buiten te treden waarin de kerndoelgroep direct de waarde en kennis van onze 

programmering herkennen. Daarbij zijn er nog te weinig doorlopende partnerships met grotere instituten en 

organisaties die een eigen positie onderschrijven. FIBER zal sterker zijn als de eigen positie, als platform voor 

nieuwe makers in de digitale cultuur, moeten combineren met een meer servicegerichte tak voor externe 

organisaties. Wij zien wel kansen in deze richting, waarbij FIBER zijn interne kennis en het sterke netwerk kan 

gaan inzetten voor eigen inkomsten en profiel versterking. 

 

Dit jaar heeft de organisatie binnen het Meerjarenplan 2017 - 2020 een stap gezet in het het vergroten van 

publieksbereik. Er zijn goede stappen gezet om een bredere publiek te bereiken dan alleen een professioneel 

cultuur publiek. Via online marketing, nieuwe vormgeving en  hier liggen nieuwe kansen zodra de nieuwe 

marketingstrategie goed is uitgezet, echter in het opschalen naar breder publiek schuilt ook het gevaar dat 

FIBER zijn eigen missie gaat vertroebelen.  

 

Betreft het festival en de planning: Het afgelopen festival vond plaats in mei. Dit blijkt een erg lastige maand in 

het overvolle festival landschap en net vóór het zomer festival seizoen. FIBER Festival zit letterlijk aan het 

einde van een reeks collega-festival CTM/Transmediale, Sonic Acts, STRP, Rewire en Resonate en hierdoor 

merken wij bij nationale pers en publiek een moeheid en minder aandacht. Er is geprobeerd het festival in 

januari te organiseren, vooraf aan alle andere festivals, maar dit was ook te krap op Sonic Acts. Internationaal 

lijkt mei geen probleem te zijn en sluiten we beter aan: dit is terug te zien in een groei naar 30% betalende 

buitenlandse bezoekers. Er zal opnieuw gekeken worden naar een datum eind november voor het festival in 

2018, die efficiënt aansluit op de doelgroepen, en daarnaast ook hoe dit festival zich verhoud ten opzichte van 

collega festivals. 

 

Governance 

Op het gebied van Governance ziet de organisatie enkele bedreigingen, waar in het tweede deel van 2017 en 

het eerste kwartaal van 2018 hard aan is gewerkt. Tijdens het FIBER festival was er geen goede wisselwerking 

en controle op de groei van het programma – vanuit de doelstelling om het publieksbereik te schalen – en de 

werkelijke financiële mogelijkheden van de organisatie. Hierdoor heeft de daadwerkelijk uitvoerende 

productie van het festivalprogramma veel meer gekost dan initieel was begroot. Het resultaat: de organisatie 

vanaf mei de rest van het jaar heeft gewerkt aan de afronding van 2017 en één van de geplande Coded 

Matter(s) edities kon niet worden uitgevoerd. Enkele betalingen konden hierdoor pas einde van het jaar 

plaatsvinden en de liquiditeit van de organisatie kwam onder druk te staan.  

 

Om deze bedreigingen in de toekomst te voorkomen is het noodzakelijk om een sterkere financieel 

management aan boord van de organisatie te verankeren. Dit verkleint of voorkomt niet alleen de financiële 

risico’s en stroomlijnt de financiële planning, er kan ook adequaat worden ingesprongen op nieuwe kansen 

voor alternatieve inkomsten. Deze dienen zich aan, maar er is binnen de organisatie niet altijd ruimte/tijd om 

op in te stappen. Op dit moment onderzoeken directeur/bestuurder en de Raad van Toezicht hoe ze binnen de 

beperkte middelen de financiële ruimte kunnen vrijmaken om op de korte termijn deze kracht binnen de 

dagelijkse leiding en/of bestuur van de organisatie in te zetten. In het tweede deel van 2017 is de stichting wel 

ondersteund met financieel advies/controle door een externe expert. 

Vanaf midden 2017 heeft de directeur/bestuurder, met ondersteuning van de Raad van Toezicht, veel 

nieuwe veranderingen doorgevoerd het gebied van Governance in de vorm van een nieuwe manier van 

financiële controle op lopende projecten en is er een nieuwe administratie opgezet. Deze is ondergebracht bij 

een nieuw administratie en accountantskantoor. 

 

Financieel 
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De organisatie is nog te afhankelijk van private en publieke fondsen. Dit is geen duurzaam model voor de 

toekomst. Het risico op negatieve toekenningen van publieke fondsen is in 2017 beduidend groter geworden 

door de toenemende aanvragers. Hierbij is de inhoudelijke concurrentie in het veld van digitale kunst- en 

cultuur is sterk toegenomen en private fondsen scherpen hun profielen aan ten opzichte van experimentele 

kunstorganisaties. Naast de vergroting van de publieksinkomsten is er vooral de urgentie om inkomsten uit het 

onderwijs en het bedrijfsleven te activeren. FIBER ziet hier zeker kansen voor: wij zien aanleidingen om de 

unieke kennis over digitale productie methoden, de artistieke toepassingen van technologie en de koppeling 

van kunstenaars/ontwerpers aan vraagstukken en/of interesses uit het bedrijfsleven te koppelen. 

De vergroting van eigen inkomsten vanuit ondernemerschap zal ook de liquiditeit van de organisatie 

verbeteren. Dit vormt ook een bedreiging. Veel van de gelden  

 

Operationeel 

FIBER kan met een kleine organisatie veel activiteiten realiseren en hiermee veel publiek bereiken. Het team is 

veelzijdig en kan veel samen bereiken. Om deze krachten, expertise en energie vast te houden is de versterking 

op het gebied van marketing en communicatie en sponsorwerving  

 

Het voorkomen van de risico’s 

 

1. Kleine kans, grote impact 

FIBER is dusdanig veranderd ten opzichte van de doelgroep jonge kunstenaars (of andersom) dat de 

organisatie en het programma niet meer op elkaar aansluiten. 

2. Grote kans, grote impact 

De stichting komt in problemen met de liquiditeit. Dit vergt het vergroten van de liquiditeit van de 

stichting 

B. Toelichting op de staat van baten en lasten en de balans 
 

Op basis van de exploitatiebegroting reflecteren wij op de financiële resultaten van 2017.  

 

1. Publieksinkomsten: Tot onze spijt is het niet gelukt de gestelde publieksinkomsten (€ 36.870) te 

behalen. Door tegenvallende kaartverkoop van het festival, en het vervallen van twee 

publieksinkomsten van Coded Matter(s) sluiten we het jaar af met € 18.241. Wij gaan bij onderdeel C 

in op de toelichting van dit verschil.  

2. De sponsorinkomsten zijn veel hoger uitgekomen dan initieel was begroot. Deze zijn van € 20.000 

naar € 89.453 gestegen. Deze stijging komt door een grote media sponsoring van een nationaal 

mediabedrijf dat adverteert in de publieke ruimte. Met dit budget was het voor FIBER mogelijk om 

campagnes in het Nederlandse straatbeeld in te kopen. 

3. De overige inkomsten waren begroot op 8800 en deze zijn uiteindelijk op € 1187 uitgekomen. Dit zijn 

niet gerealiseerde verkoop edities en educatie inkomsten. Daartegenover staan wel de indirecte 

opbrengsten van € 15.901. 

4. Aan de lastenkant zijn voornamelijk de onderdelen ‘Locatiekosten’ en ‘Werken in opdracht’ veel 

hoger uitgekomen dan begroot. Door de onverwachte verandering van de locatie De School (hier kon 

het festival niet plaatsvinden) naar Shelter gingen de huurkosten, productie en techniek omhoog. 

Shelter is een stuk duurdere locatie. Vanuit de doelstelling van deze 2017 editie om een groter en 

breder publiek te willen bereiken is er gekozen om voor Shelter te kiezen ipv een goedkopere niche 

locatie. Ook de locatie van de tentoonstelling viel in de uitvoering hoger dan verwacht uit. 

 

Op 31 december staan er nog enkele kortlopende schulden open van  € 27.005 aan leveranciers en enkele 

facturen van het eigen team. Deze zijn allen voldaan in 2018 op het moment dat de laatste uitbetalingen van 

fondsen. Hiernaast staan er € 3440 aan borgsommen open, wat onder andere de borg van de kantoorruimte is. 

 

Liquiditeit 

8 



De liquiditeit van Stichting FIBER blijft een grote uitdaging. Ook dit jaar ondervond de organisatie problemen 

met openstaande betalingen, doordat de laatste 20 - 25% uitkering van de fondsenwerving pas enkele 

maanden na de afronding van de projecten plaatsvindt. FIBER probeert dit jaar hier belangrijke stappen in te 

nemen, door een strakkere management op de financiële middelen, verslaglegging naar de fondsen en het 

vergroten van de eigen inkomsten. Toch zal dit een blijvend probleem zijn, als niet de eigen inkomsten en 

sponsorinkomsten verhoogd kunnen worden. 

 

C. Toelichting op het gerealiseerde percentage eigen inkomsten 
 

FIBER heeft in 2017 56% van de publieksinkomsten gerealiseerd. Er was als doel gesteld om meer 

publieksinkomsten te realiseren via ticketverkoop en hiermee naar een gezonde verhouding te groeien met de 

inkomsten uit publieke fondsen. Dat is dit jaar nog niet gerealiseerd (reflectie volgt hieronder). Door deze 

teleurstellend resultaten zijn wij eind 2018 gestart met een nieuw festival model en een aangescherpte 

strategie en financiële organisatie van Coded Matter(s).  

Wel zijn de doelstellingen op fondsenwerving (uiteindelijk) behaald en is er een grote mediasponsor 

aangetrokken. Dit laatste is voor de organisatie een belangrijke groei richting het vergroten van de eigen 

inkomsten.  

 

Het grootste probleem en leerpunt is:  

1. Het festival is gestart met een té ambitieuze eigen inkomsten schatting: de ticketverkoop is 50% lager 

uitgevallen dan de gestelde werkbegroting. Deze werd op basis van de gestelde doelstellingen “meer 

eigen inkomsten vanuit publiek” opgesteld. Deze doelstelling is vastgesteld op de het festival is te 

duur per bezoeker en moet meer eigen inkomsten genereren.  

2. Door de negatieve toekenningen van 3 grote subsidie aanvragen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan 

Fonds en de Gemeente Amsterdam Evenementen) kwam er laat in de planning (eind december 2016) 

een groot onverwacht gat in de begroting. Hierdoor werden de eigen inkomsten kritiek in het behalen 

van de begroting - die toen onrealistisch waren - maar is er te laat gesneden in het terugbrengen van 

het programma (en dus de kosten). Begin januari had dit moeten gebeuren, maar op dat moment 

stonden er al veel samenwerkingen en programmaonderdelen klaar om uit te voeren. Er had toen 

harder gesneden moeten worden, op basis van de werkelijke inkomsten, en dit is niet gedaan. 

Conclusie: De organisatie moet beter leren te werken op basis van financiële mogelijkheden en 

financieel management en niet primair gedreven worden op artistieke wensen/doelstellingen. 

3. Er had meer inkomen gegenereerd moeten worden op enkele festival onderdelen: de tentoonstelling 

was gratis toegankelijk in de periode na de opening op donderdag 11/5. Ondanks dat wij zelf een 

entree wilden vragen, werd dit verboden door de locatie. Ook was het niet mogelijk met donaties te 

werken. Naast de tentoonstelling zijn er vooraf en tijdens het centrale festival weekend teveel gasten 

toegelaten. Er is geprobeerd hier een oplossing voor in te zetten – met gereduceerde vrienden-tickets 

– maar dit bleek te conflicteren met de bestaande ticket-structuur. Dit is een harde les voor de 

toekomst en zal, met een dergelijke (extreem) krappe begroting, niet op deze manier worden 

herhaald. 

 

Wel is er in de uitvoering van het festival is sterk gewerkt aan bezuiniging van de productie/organisatiekosten. 

Dit weet de organisatie te behalen, omdat het budget waarmee een dergelijk groot festival is gerealiseerd niet 

in verhouding staat met de werkelijke kosten. Het grote nadeel hiervan: het is (wederom) ten koste gegaan 

van de eigen organisatie. Het team en lokatie partner stonden teveel onder druk, er waren niet genoeg uren 

voor alle functies om hun werk volledig te kunnen uitvoeren en het team had veel groter moeten zijn om een 

dergelijk festival te draaien. Op het gebied van marketing & communicatie was ook het programma te laat af 

(deadlines om internationale bezoekers goed te bereiken te laat), was het team te klein (en had het te weinig 

uren) om een dergelijke inkomsten te kunnen garanderen. 
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D. Toelichting op de naleving van de kwantitatieve prestatieafspraken 
 

De prestatieafspraken 2017 bestonden uit: 

1. FIBER Festival: 1 editie 

2. Coded Matter(s): 2 edities 

3. Plugin: Co-programmering: niet bepaald / Studio Visits: minimaal 6 / FIBER Podcast 

 

D1. FIBER Festival 2017 
 

VOORGESTELD GEREALISEERD 

Edities: 1 Edities: 1 + Randprogrammering:  

Publiek: 1500 Publiek: 4300 

Buitenlandse bezoekers: 150 Buitenlandse bezoekers: 112 

Online bezoekers: 18.000 Online bezoekers: ntb 

 

Van zondag 7 mei t/m zondag 14 mei 2017  vond de vierde editie van het FIBER Festival plaats in Amsterdam. 

Een internationale ontmoetingsplek voor makers, onderzoekers en liefhebbers van interdisciplinaire 

kunstvormen op het grensvlak tussen audiovisuele kunst, digitale cultuur en elektronische muziek. Het festival 

zet sterk in op de presentatie van nieuwe artistieke projecten uit binnen en buitenland, waaronder een aantal 

speciaal ontwikkeld voor FIBER in de periode voorafgaand aan het festival. Hierbij is er een speciale ruimte in 

de programmering voor de talentontwikkeling van nieuwe makers. 

  

Het artistieke festivalprogramma bestaat uit een gelaagd aanbod van activiteiten: Zoals het nieuwe 

LAB-programma, de thematische expositie, een tweedaagse conferentie en het experimentele podiumkunsten 

programma (muziek & performances). In alle onderdelen van de programmeren is er ruimte voor de 

presentatie van nieuwe makers, echter dit jaar is het LAB programma een eerste stap van onze stichting om 

een actieve rol te spelen bij het ontwikkelen van nieuwe artistieke producties. Hiermee sluit het aan op de 

doelstelling voor de komende vier jaar: om FIBER events in te zetten als laboratoria voor het prototypen van 

nieuwe werken, het verdiepen van kennis en het leggen van waardevolle netwerk connecties.  

  

Thematiek 

Via het thema ‘Prima Materia: Alchemical Making and Thinking in Art, Design and Music’, ontstond er een 

overkoepelend thema waarin FIBER de ouderwetse praktijk van de alchemie inzette om te kijken naar 

hedendaagse praktijken op het snijvlak van kunst, ontwerp en wetenschap en te onderzoeken wat de 

verbanden zijn tussen het maken en denken van alchemisten van toen en makers en denkers van nu. 

 

Bijna 4000 jaar lang hielden alchemisten zich bezig met de transmutatie van materie en de vastlegging van hun 

experimenten in woord en beeld. Steeds probeerden ze de bouwstenen van de natuur te doorgronden, met de 

transmutatie van gewone metalen in zeldzame metalen als belangrijkste (symbolische) doel. Recentelijk is er 

een opleving van de interesse voor alchemie, het denken hierover en het kijken naar materie op verschillende 

schalen. Net als de oude alchemisten speculeren en experimenteren kunstenaars en filmmakers met nieuwe 

materialen. Ze experimenteren met natuurlijke processen, verbeelden het gedrag van materie op nano-schaal 

en tonen ons hoe de 21ste-eeuwse maatschappij nog steeds onlosmakelijk verbonden is met de transmutatie 

van zeldzame metalen. De verkenning van het onbekende, de werking van materialen en natuurprocessen en 

het lab zijn kenmerkend voor de alchemie. In het festivalprogramma werd dit vertaald naar een programma 

met ruimte voor het maken van prototypes binnen het LAB programma. Ruimte voor discussie en kennisdeling 

binnen de conferentie en verwondering en vervoering binnen de expositie en het muziek en performance 
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programma. HIeronder volgt een overzicht van alle programmaonderdelen die samen het FIBER Festival 2017 

vormden. 

Samengevat alle festival onderdelen:  

1. LABs: 7 - 12 mei  

2. Tentoonstelling: 11 - 21 mei  

3. Conferentie: 12 & 13 mei  

4. Muziek en Performance programma: 6 januari, 12 & 13 mei 

5. Randprogramma: 9 & 14 mei 

a. FIBER x INC x RIAT - Workshop at Moneylab - Politics of the Cyphersphere (1 december 2016) 

b. FIBER x EYE – Alchemical Visions (EYE on Art): 9 mei 

c. FIBER x Creative Coding Amsterdam: 14 mei 

d. FIBER x Struik: 11 mei 

e. FIBER x Red Light Radio: 9 mei & 13 mei 

 

LABS 

 

 
Datum: 7- 11 mei 2017 

Locatie: de Brakke Grond & Makerversity, Amsterdam 

Type: Lab programma / Eventlink: http://2017.fiberfestival.nl/programme/labs 

 

Het lab programma was een belangrijk onderdeel in de opzet van het vernieuwde festival. De focus lag er 

hierop om deelnemers bij elkaar te brengen en te laten werken aan het ontwikkelen van prototypes en 

concepten tegenover een workshop waar een bepaalde vaardigheid geleerd kan worden. In samenwerking 

met de LAB leiders zijn er zowel bestaande als nieuwe lab concepten ontwikkelt waar het samenwerken in 

interdisciplinaire groepen centraal staat. Binnen deze setting konden deelnemers hun eigen ideeën inbrengen 

en deze verder ontwikkelen met de hulp en kennis van de lableiders en de andere deelnemers.  LAB 1: 

Choreographic Coding Lab bracht 35 professionele makers, 3 choreografen en een internationaal netwerk van 

dans/choreografie professionals samen. LAB 2: Artificial Intelligence onder leiding van Refik Anadol (UCLA, 

Universiteit Los Angeles) richtte zich op het samenbrengen van omgevings en culturele data met 

architecturale facades om hiermee een nieuwe hybride architectuur van de 21e eeuw te overdenken. LAB 3: 

Making Art Bots met Darius Kazemi (US) richtte zich op de ontwikkeling van kunst bots. Kunstenaars en 

makers kwamen samen om praktische en kritisch te reflecteren op de toepassing van bots op sociale media 

platformen. 

 

Programmering 

1. Lab1: Choreographic Coding Lab (CCL) 

Het vijfdaagse Choreographic Coding Lab bracht meer dan 35 dansers, choreografen en creative 

coders samen om te experimenteren met dans, beweging en digitale technologie. Dit LAB werd in 

samenwerking met FIBER, De Brakke Grond, Motion Bank (The Forsythe Company) en ICKamsterdam 

georganiseerd; een unieke samenkomst van de danswereld en digitale cultuur én een bijzondere 

partnership tussen Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Disciplines dans, choreografie, interaction 

design, creative coding, theater & muziek scenografie experimenteerde met de ontwikkeling van 

nieuwe producties. Het choreografisch denken, onderzoeken, implementeren en noteren van 

dans/beweging in andere velden stond centraal in dit LAB. 
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2. Lab2: Architectural Intelligence with Refik Anadol 

In het Architectural Intelligence LAB ontwikkelde architecten, data-designers, data-wetenschappers, 

engineers en programmeurs in kleine interdisciplinaire teams concepten voor publieke kunstwerken. 

Ze gebruikten datasets als sculpturaal materiaal om verhalen te vertellen en beelden te genereren en 

te projecteren en daarmee de architectuur te verrijken.Het EYE filmmuseum en de Ngage schermen 

op Amsterdam Centraal en de Drie leegstaande silo’s op de Zeeburgereiland dienden als case studies. 

Datasets werden voorzien door Waag Society en de Nederlands Spoorwegen. 

3. Lab3: Masterclass Art Bots with Darius Kazemi 

In de masterclass Art Bots gaf de Amerikaanse kunstenaar Darius Kazemi inzicht in het proces van de 

creatie van Twitterbots. Twitterbots zijn een fenomeen omdat ze op creatieve manier de cultuur van 

online platformen gebruikt om op automatische wijzes tekst beeld door her te gebruiken via een 

geautomatiseerd proces. Kazemi toonde de concepten achter zijn bots en tevens gaf hij inzicht in de 

technische problemen waar je mee te maken krijgt wanneer je op specifieke platformen een bot 

maakt.  

 

Inhoudelijke resultaten 

1. LAB 1: Choreographic Coding Lab 

a. 10 artistieke prototypes waarin digitale technologie is gekoppeld aan een choreografisch 

ontwerp: van een robotisch sculptuur dat door middel van machine learning technologie 

nieuwe bewegingen analyseert tot een publieks-choreografie voor VR en smartphone. Deze 

projecten worden door de deelnemers verder uitgewerkt in hun eigen praktijk. 

b. Uitwisseling van unieke ervaringen en vaardigheden tussen jonge en ervaren makers in de 

disciplines theater,  

c. blijvende connecties gelegd tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Europese 

context: The Bartlett School of Architecture (Master Design for Performance & Interaction), 

de Universiteit Utrecht (Maaike Bleeker), LIMA (Gaby Wijers), De Brakke Grond (Lisa Wiegel) 

en Motion Bank (Scott deLahunta) 

d. Volgens de CCL het beste lab tot nu toe (8 internationale edities) met meest relevante 

onderzoek en uitkomsten. 

e. met de CCL is er een belangrijke basis gelegd voor een verdere samenwerking in Amsterdam 

tussen deze organisaties. In de komende periode gaat FIBER onderzoeken hoe de uitkomsten 

te concretiseren zijn in een langdurige vorm (installatie en/of performance programma). 

2. LAB 2: Architectural Intelligence 

a. De groep van 20 deelnemers werd opgedeeld in drie interdisciplinaire groepen bestaande uit 

creative coders, architecten, ontwerpers, data-analisten en onderzoekers. Elke groep 

ontwierp een concept voor een facade. Groep 1 werkte een concept uit waarbij de 

binnenkant van drie leegstaande silo’s op zeeburgereiland gebruikt werd als canvas. De 

groep maakte een verbinding tussen Amsterdam als historische havenstad en ontwierp op 

basis van een dataset over containerschepen een visualisatie van deze gegevens. Het gaf 

inzicht in de enorme hoeveelheden van transport en een inzicht in een effect van 

globalisering op de stad. 

b. Groep 2, gebruikte de dataset van het aantal reizigers dat in en uitcheckt op Amsterdam 

centraal en ontwierp een concept waarbij deze data gevisualiseerd werd als een structuur, 

een landschap en deze werd geprojecteerd op het EYE filmmuseum. 

c. Groep 3 had als canvas het 10 meter brede Ngage scherm op Amsterdam centraal. Zij 

maakten ook gebruik van de NS dataset en ontwierpen een concept waarbij ze visualiseren 

hoe de mensen die uitchecken zich verspreiden over de stad. 

3. LAB 3: Masterclass Art Bots 

De 11 deelnemers konden daarna hun twitterbot concept bespreken. Resultaten oa: 

https://twitter.com/50hexofgrey van Sylvain Vriens en https://twitter.com/shhhhbot door Jasper van 

Loenen https://twitter.com/ExpandingBot door Darius Kazemi zelf.  
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Programma specifieke partners: 

- Lab1: ICK Amsterdam,  De Brakke Grond, Goethe Instituut, Motion Bank,  

- Lab2: UCLA, Waag Society, NS, Ngage media, Makerversity 

- Lab3: Het Nieuwe Instituut 

 
Tentoonstelling 

 
The Modeling (2017), Michiel Pijpe / Random Access Memory (2016), Ralf Baecker / The Aerographer, Luiz Zanotello (BR) 

 

Datum: 11 - 21 mei 2017 

Locatie: Looijersgracht 60, Amsterdam 

Type: expositie 

Eventlink: http://2017.fiberfestival.nl/programme/exhibition/  

 

Deze tiendaagse tentoonstelling bracht het publiek in aanraking met 16 interdisciplinaire kunst- en ontwerp 

projecten, die allen de relatie tussen materie, technologie en maatschappij onderzochten. De selectie bestond 

uit een diverse selectie van werken die de kunstvormen mediakunst, fotografie, beeldende kunst en creative 

engineering verbonden. Ook de keuze voor de locatie - Looiersgracht 60, een centrum voor beeldende kunst, 

design en architectuur - ondersteunde onze wens om met de zeer diverse selectie werken een brede groep 

bezoekers te bereiken. Naast internationale kunstenaars als Ralf Baecker stonden ook relatief jonge 

Nederlandse kunstenaars als Mischa Daams, Amy Whittle en ontwerper Monique Grimond. Drie eerstejaars 

studenten van de kunstacademie Bremen en net afgestudeerde Luiz Zanotello kregen ook de gelegenheid hun 

prototypes voor nieuwe werken in een lab-opstelling te presenteren. Deze samenwerking met de 

kunstvakopleiding Bremen was een intensieve eerste samenwerking met deze nieuwe partner. 

 

Werk in Opdracht 

Binnen de selectie zijn drie werken in opdracht van FIBER ontwikkeld en gepresenteerd: Origin: Sustained van 

Mischa Daams (NL), The Modeling van Michiel Pijpe (NL) en 12 Bit Alchemy van Waltz Binaire (DE). 

 

Programmering 

- Random Access Memory (2016) - Ralf Baecker (DE) 

- The Modeling (2017) - Michiel Pijpe (NL) [werk in opdracht van FIBER] 

- Origin: Sustain (2017) - Mischa Daams (NL) [werk in opdracht van FIBER] 

- The Fox[Material Want] (2016) - JODI (BE/NL) & Matthew Plummer-Fernandez (UK) 

- Brume (2016) - Sebastien Wolf (DE) & Michael Kruger (US/DE) 

- Artificial Afterlife (2016) - Amy Whittle (NL) 

- The PRESAGE™ Range (2017) - David Benqué (FR/UK) [In opdracht van FIBER] 

- 12 Bit Alchemy (2017) - Waltz Binaire (DE) [In opdracht van FIBER] 

- Satelliten (2015) - Quadrature (DE) 

- STONES (2016) - Quadrature (DE) 

- Liquid Solid (2015 - 2016) - Nicky Assmann & Joris Strijbos (NL) 

- Where Shapes Come From (2016) - Semiconductor (UK) 

- Terraeconomics (2016 - 2017) - Monique Grimond (US/NL) 

- Terra0 (2016) - Paul Seidler, Paul Kolling, Max Hampshire (UK) 
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- The Aerographer (2016) - Luiz Zanotello (BR) 

- States of Matter (2016) - drie studentenprojecten van de kunstacademie Bremen 

 

Programma specifieke partners 

Looiersgracht 60 (Amsterdam, NL), iMal (BE), Kunstacademie Bremen (Digital Media Bremen). 
 

Tentoonstelling On Alchemy & Magic (co-productie) ism Artefact Festival en De Brakke Grond (vrijdag 12/5 

zondag 2/7). Werken van:  

- Tobias Revell (UK) & Natalie D Kane (UK) 

- Femke Herregraven (NL) 

- Rybn.org (FR) 

- Frederik de Wilde (BE) 

https://www.brakkegrond.nl/en/agenda/group-exhibition 

https://www.brakkegrond.nl/en/news/interview-with-karen-verschooren 
 
Conferentie 

 
Foto’s van links naar rechts: Michelle Kasprzak in de Main Hall, Martin Howse in de Red Space en Artefact panel in de Garden Room 

 

Datum: 12 & 13 mei 2017 

Locatie: de Brakke Grond, Amsterdam 

Type: Lezingprogramma 

Eventlink: http://2017.fiberfestival.nl/programme/conference/  

 

Het doel van de conferentie was om een gevarieerd programma te maken waarbij een mengsel van 

verschillende disciplines, niveaus en achtergronden samen de twee dagen zou vullen. In de hoofdzaal werd de 

festivalthematiek via een aantal subthema’s ontleed. Via de programmeer methodiek waar we binnen een 

subthema verschillende sprekers samenbrengen die vanuit hun achtergrond hun visie op het thema vertellen 

wordt er diversiteit aangebracht. De conferentie besloeg twee dagen en drie zalen: de expo zaal, de rode zaal 

en de tuinzaal. 

 

In de expozaal werd via 8 sessies het thema  via de volgende subthema’s ontsloten: 

http://2017.fiberfestival.nl/news/guide-conference-themes-2/. Michelle Kasprzak was hierbij de moderator. 

 

Vrijdag 12 mei 2017 

- Alchemical Making and Thinking: een sessie over de geschiedenis van de alchemie en hedendaagse 

alchemistische praktijken van kunsthistorisch perspectief tot hedendaagse experimentele praktijken 

die als alchemistische beschouwt kunnen worden. Cis van Heertum [Ritman Library] (NL), Thijs 

Hagendijk (Universiteit Utrecht] (NL), Denisa Kera (CZ), Thought Collider (UK/NL) 

- Deep Time: een verkenning van de werking van digitale technologieën op geologische tijdschalen en 

zijn relatie tot mineralen: van extractie en neo-koloniale praktijken tot grondstof voor innovatie en 

kennis. Jussi Parikka (FI/UK), Femke Herregraven (NL), Semiconductor (UK) 
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- The Transmutation of Matter: Een verkenning van de relatie tussen digitale processen en zijn relatie 

tot het wegzuiveren van noise (materie) tot perfect digitaal signaal tot het maken van nieuwe vormen 

met deze technieken. Ralf Baecker (DE), Nick Ervinck (BE) 

- The Irony of Efficiency: In deze turbulente tijden moet de mens nadenken over hoe we ons als mens 

moeten herpositioneren ten opzichte van onze relatie tot het milieu, sociale ongelijkheid en de 

invloed van mediatechnologie. Hoe kunnen de oude opvatting van de alchemist ons helpen in het 

nadenken over technologie en metalen? Yoni van den Eede [VUB] (BE), Cecilia Jonsson (SE/NO) 

 

Zaterdag 13 mei 2017 

- Magical Thinking and Visionary Algorithms; Een sessie over de relatie tussen magisch denken en de 

invloed van technologie op ons dagelijks leven. Welke rol speelt magie in ons denken over de werking 

van technologie en wat is de functie ervan? Nicolas Nova (FR/CH), Tobias Revell (UK), David Benque 

(FR/UK) 

- Enhanced Sensibilities & Coded Matter: enorme hoeveelheden data geven ons de mogelijkheid om 

onze omgeving op een andere manier te ervaren en om te vormen tot nieuwe uitingen en vormen van 

media. Kunnen we data daarmee als een substantie beschouwen en wat betekent dat? Quadrature 

(DE), Refik Anadol (TR/US), ScanLAB Projects (UK) 

- Ora et Labora: Werk en bid was het motto van de alchemisten. Welke rol kan kritisch maken en 

denken spelen van praktijken die zich ontvouwen op het grensvlak tussen kunst, design en 

technologie? Critical Making Consortium - Dr. Janneke Wesseling (Leiden University), Florian Cramer 

[Hogeschool Rotterdam], Klaas Kuitenbrouwer (Het Nieuwe Instituut) en Marie-José Sondeijker (West 

Den Haag) (NL) en Stefanie Wuschitz (AT) 

- The Homunculus: creativiteit ten tijde van intelligente machines en the internet-of-things. Wat is de 

artistieke potentie van machine learning, neural networks als reactie op de big data. Hoe kunnen we 

via het denken over de Homunculus, kleine mens, ons verhouden tot deze  niet-menselijke vormen 

van intelligentie. Darius Kazemi (US), Iohanna Nicenboim [TUDelft] (IT/NL), Memo Akten (UK) 

 

In de rode zaal stond een selectie van artist talks en panels geprogrammeerd. Hierbij was veel ruimte 

voor ontwerpbureaus en makers en initiatieven uit de lokale Amsterdamse gemeenschap om hun 

werk te presenteren. 

 

- Vrijdag 12 mei: 

Christian ‘Mio’ Loclair (DE), Moving Matter(s) panel: Maaike Bleeker [UU] (NL), Ruairi Glynn [Bartlett - 

Design for performance & interaction] (UK), Scott de Lahunta [Motionbank] (DE), Gaby Wijers (NL); 

Martin Howse (UK/DE), Cedric Kiefer [onformative] (DE) 

- Zaterdag 13 mei:  

Tellart (US/NL), Selby Gildemacher [Hackers & Designers], Art & Commerce panel: Raphaël de 

Courville (FR/DE), Nick Verstand (NL), Anja Groten [Hackers & Designers], Catinka Kerstens (NL), Peter 

van de Es (NL), Valery Vermeulen (BE); Utopia-blu* (UK/NL), Thingclash (US/NL) 

In de tuinzaal was er ruimte voor opkomend talent om hun werk te presenteren en verdieping via de 

online radioshow van Ja Ja Ja Nee Nee Nee uitzendingen. Verder fungeerde deze zaal vooral als 

rustpunt waar mensen konden praten en werken. 

- Vrijdag 12 mei: 

JJJNNN Radio Vibrant Matter: Valery Vermeulen (BE), Els Viaene (BE), Martin Howse (UK/DE); FIBER x 

V2_- Emerging practices: Theodora Kalamatianou (GR/NL), Manuel Beltran (ES/NL), Ruben van de Ven 

(NL), Ingrid Lee (US/NL), Florian Weigl [V2_] & Fabian van Sluijs [FIBER] (NL), Artefact expositie art & 

alchemie expositie panel: Tobias Revell & Natali D. Kane (UK), RYBN (FR), Femke Herregraven (NL) & 

Karen Verschoor (BE) 

- Zaterdag 13 mei: 

JaJaJaNeeNeeNee Radio: Ochtendshow: Arif, Jarl Schulp & Fabian van Sluijs [FIBER] (NL); JJJNNN Radio 

- Modern Love: Füsun Türetken (TR/NL) & Tamar Shafrir (IS/NL); Parlor of Futures: Denisa Kera (CZ) & 
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Daniël Erasmus (ZA/NL); FIBER x V2_- Emerging practices: WOOF & WOW (NL), Enright (NL), Fako 

Berkers (NL), Dries Depoorter (BE), Florian Weigl [V2_] (NL) 

 

Programma specifieke partners: Goethe Institut, University of California Los Angeles - Department Media Arts 

Design [UCLA], Het Nieuwe Instituut, V2_ institute for unstable media, Czech embassy, JaJaJaNeeNeeNee 

Radio, Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond. 

 
Music & Performance Programma 

 

Datum: 6 januari 2017,  12 & 13 mei 2017 

Locatie: De Brakke Grond & Shelter, Amsterdam 

Type: Muziek & Performance programma + concertavond & clubnacht 

Eventlink: http://2017.fiberfestival.nl/programme/music-performance  

 

Met het Music & Performance programma werd het publiek in contact gebracht met nieuwe audiovisuele 

podiumkunsten en actuele stromingen binnen de elektronische muziek. De programmering bestond uit twee 

avonden en één nacht met audiovisuele performances en live sets. Hiernaast was er een openbare zondag 

programmering in samenwerking met de Creative Coding Amsterdam Community, waarin nieuwe makers in 

korte presentaties hun werk op het gebied van audiovisuele kunst en design konden delen. 

 

6 januari vond het eerste festival kick-off event van dit programmaonderdeel plaats in samenwerking met het 

Muziekgebouw aan ‘t Ij. Op het programma stonden twee internationale top-performances, waarvan Qawwali 

Quatsch (Live) door filmmaker en creative coder Rainer Kohlberger en muzikant Scott Monteith in opdracht 

van FIBER was ontwikkeld. Vooraf aan het concert gedeelte gingen alle makers in gesprek met het publiek 

onder leiding van Krista Andersen (STEIM). 

 

Programmering 

1. FIBER x The Rest is Noise – Festival Kick-Off Event (Main Atrium, Muziekgebouw aan ‘t Ij.) 

○ Qawwali Quatsch (Live) – Rainer Kohlberger & Scott Monteith - Live AV (werk in opdracht) 

○ Continuum – Tarik Barri &  Paul Jebanasam - Live AV 

○ Merites - DJ-set 

2. Music & Performance programma bij De Brakke Grond, Amsterdam 

○ Recent Arts (DE) - live AV 

○ Paul Prudence (UK) - live AV 

○ Pita (AU) - live 

○ Pan Daijing (CH) - live 

○ Yair Elazar Glotman & Pierce Warnecke (DE) - live 

○ Joris Strijbos & Daan Johan – Macular (NL) - live AV 

○ Ali Wade (UK) - live 

○ Merites (NL) - DJ-set 

○ Sébastian Robert (FR/NL) - DJ-set 

○ Arif (DE/NL) - DJ-set 
○ Izabel (AUS) - DJ-set 

3. Concertavond & clubnacht bij Shelter, Amsterdam 
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○ Sendai (BE) - live 

○ Sky H1 (BE) - live 

○ TVO (UK) - live 

○ Mattikk (NL) - DJ-set 

○ Ena (JP) - DJ-set 

○ TM404 (SE) - live 

○ natural/electronic.system (IT) - DJ-set 

○ Licht scenografie: CO2RO (NL) 

 

Programma specifieke partners 

Muziekgebouw aan ‘t Ij (The Rest is Noise), Shelter, De Brakke Grond, CO2RO, Creative Coding Amsterdam 

 

Randprogramma 

Datum: 1 december 2016, 9 & 14 mei 2017 

Locatie: Pakhuis de Zwijger, EYE, De Brakke Grond  en Poortgebouw Tolhuistuin, Amsterdam 

Type: Workshop, Filmprogramma & Meetup, Tentoonstelling 

 

Alchemical Visions een cinematografische reis die het publiek inwijdt in de eeuwenoude zoektocht van de 

alchemisten naar de transformatie van materie. Een avond met hoogleraar filmwetenschappen Patricia Pisters, 

architect/kunstenaar Füsun Türetken, filmmaker Karel Doing, mediakunstenaars TeZ en Tarik Barri en 

geluidskunstenaar Mark Ijzerman. 

Op zondag was er een afsluitende community meetup georganiseerd op het FIBER kantoor door de lokale 

partner Creative Coding Amsterdam. Een selectie van sprekers toonden verschillende projecten om in discussie 

te gaan over de creatieve aspecten van het programmeren. De middag werd afgesloten met een performance 

van de driekoppige band The Void Pointers. 

In samenwerking met Artefact Festival (Leuven) en De Brakke Grond is de tentoonstelling On Alchemy & Magic 

gerealiseerd bij De Brakke Grond. Curator Karen Verschooren bracht met deze tentoonstelling het thema 

‘Magie’ van het Artefact festival en het thema ‘Alchemy’ van FIBER samen. De tentoonstelling was vrij 

toegankelijk en via het netwerk van De Brakke Grond kwam een heel andere doelgroep in Nederland en 

Vlaanderen in contact met het FIBER Festival.  

- Workshop Politics of the Cyphersphere tijdens Moneylab (50 bezoekers) 

Workshop en live onderzoek naar cryptocurrencies 

- Research Institute for Art and Technology: Matthias Tarasiewicz (AT), Andrew Newman 

(AU/AT), Markus Zimmerman (DE/AT), Sophie-Carolin Wagner (AT)  

- Brett Scott (UK) 

- Richard Kohlman [Bitcoin Wednesday] (US/NL) 

- Martijn van Boven (NL) 

- EYE on Art x FIBER: Alchemical Visions (108 bezoekers) 

Film programma ter introductie van het festival thema 

- Film: Emerald Transmutations (2016), 19’00”, Ian Magor, D.N. Rodowick, Jacques Perconte, 

Polly Stanton, David Verdeure, Rosa Menkman, Patricia Pisters Alchemic Dialogue.  

- Film: On The Most Powerful Catalyst On The Planet (2017), 10’00”, Füsun Türetken (TR/NL) – 

Fellow Het Nieuwe Instituut) premiere 

- Film: PLASM (2015), 10’00”, TeZ (IT/NL) 

- Film: Matter of Perspectives (2017), 18’00”, Tarik Barri (NL) 

- Film: Wilderness Series (2016), 13’38”, Karel Doing (NL) 

- Performance: Presque Vu (2016), 20’00”, Mark Ijzerman (NL) 

- Creative Coding Amsterdam Meetup 

Serie van openbare meetups met presentaties door studenten en makers over creative coding 
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- Anne Spaa - http://annespaa.com/  - talk 

- Toby K http://www.tobyk.com.au/ - talk 

- Marion Traenkle & Roos van Berkel https://lmanalysis.nl/ - talk 

- Giovanni Muzio aka Kesson https://www.linkedin.com/in/giovanni-muzio-36a3b771 - talk 

- The Void*http://thevoidpointers.com/  - live performance 

 

Partners 

EYE, Creative Coding Amsterdam, STEIM, RIAT, Institute of Network Cultures, STRP (Eindhoven), Artefact (BE) 

 

Resultaat Festival 

Het resultaat is een drukbezocht festival, met meer dan 4500 bezoeken aan alle onderdelen, dat nieuwe 

ontwikkelingen binnen digitale cultuur presenteert en via kunst en ontwerppraktijken hedendaagse problemen 

binnen de kunst, samenleving en wetenschap contextualiseert. Het discipline overschrijdende programma 

heeft FIBER in staat gesteld om zijn rol als kruisbestuiver en kennisoverdrager verschillende discoursen te 

mengen binnen het raamwerk van de alchemie.  

 

Het project heeft via de diverse programmaonderdelen samenwerkingen opgezet met top instituten in het 

culturele veld zoals EYE, De Brakke Grond, Makerversity, Looiersgracht 60 en met gerenommeerde 

filminstituut EYE en Shelter de nieuwe plek voor de levendige amsterdamse clubcultuur. Het festival bracht 

nieuwe publieken op deze plekken en vice versa. Hiermee werd de zichtbaarheid van FIBER in de verschillende 

netwerken vergroot en werd een basis gelegd voor toekomstige samenwerkingen. FIBER kan deze nieuwe 

partners bedienen als kennisverdieping en netwerkplatform naar makers op het gebied van digitale cultuur. 

 

Verder hebben we via de programmering ketens verbonden door kennisinstellingen en bedrijfsleven te 

verenigen. Bij LAB2: architectural intelligence deden mee: Universiteit Utrecht, NS, Arup, Ngage Media. In 

LAB1 verbonden we traditionele kunstdisciplines, zoals dans en compositie, met innovatieve cultuur- en 

technologie praktijken. De aantrekkingskracht op de de internationale bezoeker en lokale partijen was groot 

wat de potentie van dit programma bewijst. Naast deze uitkomsten heeft het project ook bijgedragen aan het 

stimuleren van opdrachtgeverschap met de premières van nieuwe werken in zowel de expositie als het muziek 

en performance programma met-werken van: Joris Strijbos & Daan Johan [Macular], Waltz Binaire, Michiel 

Pijpe, Mischa Daams, Füsun Türetken. 

 

Publieksbereik 

In de originele aanvraag richtte FIBER zich op minimaal 1500 bezoekers. Deze doelstelling om 1500 unieke 

bezoekers te bereiken is met 3900 volbracht, echter dit is niet behaald in de vorm van betalende bezoekers 

gelukt. Wij gaan iets verderop op in op de redenen en conclusie. De resultaten zijn: 

- Totale bezoeken aan alle festival onderdelen: 4553 (doelstelling: 1500) 

- Totale unieke bezoekers aan het festival: 3900 (doelstelling: 1500) 

- Totaal aantal betalende bezoekers: 1394 (doelstelling: niet behaald, maar 50% van  

gestelde inkomsten) 

- Totaal aantal deelnemende kunstenaars, ontwerpers, muzikanten/performers, LAB leiders: 113 

-  
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Per onderdeel van het festival: 

- Tentoonstelling Prima Materia: 1100 

- Tentoonstelling On Alchemy & Magic: 900 bezoekers (de tentoonstelling loopt nog tot eind juli) 

- Conference programma: 354 bezoekers 

- Music & Performance programma: 1317 bezoekers 

- LAB programma’s: 68 (12 studenten) + 70 (bezoekers eindpresentaties) 

- Randprogrammering: (Studio Visits, FIBER x EYE, FIBER x CCL): 272 bezoekers 

- Educatie samenwerkingen: 82 (HvA, Universiteit Utrecht) 

Bijzondere getallen 

- 113 sprekers/performers/deelnemers met 22 nationaliteiten, waarvan 40% vrouw 

- betalende bezoeker uit 20 verschillende landen 

- 66% betaalde bezoekers uit Nederland (4% onbekend) 

- 30% van de verkochte kaarten zijn internationale bezoekers (o.a. België, Polen, USA, Canada, Brazilië, 

Turkije, Kroatië, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk)  

- man/vrouw verhouding: 60% man / 40% vrouw 

 

D2. Coded Matter(s) 
 

VOORGESTELD GEREALISEERD 

Edities: 2 Edities: 1 + 1 educatieprogramma 

Publiek: 360 Publiek: 50 

Buitenlandse bezoekers: 0 Buitenlandse bezoekers: 0 

Online bezoekers: 9000 Online bezoekers: ntb 

 

Onder invloed van de te hoge kosten van het FIBER Festival is er besloten één van de twee Coded Matter(s) 

edities te laten vervallen. Wel is er binnen het onderdeel Plugin een Coded Matter(s) sessie op het Amsterdam 

Dance Event georganiseerd. FIBER zet voor 2018 opnieuw in op drie Coded Matter(s) edities, die ook gesteund 

zijn door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

 

D3. Plugin 
 

VOORGESTELD GEREALISEERD 

Edities: minimaal 6 Edities: 7 

Publiek: 3000 Publiek: 9710 

Internationale activiteiten: 4 Internationale activiteiten: 6 

Online bezoekers: nvt Online bezoekers: nvt 

 

- Studio Visits #1 - Tellart - internationaal ontwerpstudio gebaseerd in Amsterdam 

- Studio Visits #2 - Random Studio - ontwerpstudio gespecialiseerd in ruimtelijk en interactief ontwerp 

- Studio Visits #3 - Joost Rekveld - experimentele filmmaker media archeologisch perspectief onderzoek 

doet naar analoge computers 

- Studio Visits #4 - Salvador Breed - sound designer, muzikant en producer die samen-erkt met 

modeontwerpster Iris van Herpen & architect Philip Beesley 

- Studio Visits #5 - Synergetica Lab 

- FIBER at Sexyland - concertavond jong talent in Amsterdam Noord 
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- FIBER presents: Audiovisual Identity (ADE soundlab session) - onderdeel van Coded Matter(s) 

 

Internationalisering 

- Presentatie & opdrachtgeverschap FIBER x Mirage Festival (maart 2017): presentatie kunstenaars 

Robin Koek, Gabey Tjon a Tham, Jessica Dreu en Carolien Teunisse. 

- Matchmaking event FIBER x KIKK Festival (november 2017) ism Nederlandse Ambassade met Grrr, 

Sabrina Verhagen, Veerle Devreese. 

- Presentatie Carolien Teunisse op NODE Festival Frankfurt (juli 2017) 

- Presentatie Jarl Schulp op Elektra Festival (Canada): Op uitnodiging van Elektra gaf artistiek leider Jarl 

Schulp een presentatie over FIBER en de vierde editie van het FIBER Festival als onderdeel van het 

International Exchange Program Elektra. 

- Jury Semibreve Festival: Digital Art Award (Braga, Portugal) 

 

E. Toelichting stand van zaken onderhoud en MOP 
 

Dit onderdeel is niet van toepassing op Stichting FIBER in 2017 

 

F. Toelichting organisatie, directie/bestuur en toezicht 
 

F1. De samenstelling van het bestuur, de directie en eventueel de Raad van Toezicht. 

 

Directeur/Bestuurder: Jarl Schulp 

Raad van toezicht: Kitty Leering (voorzitter), Michel van Dartel, Judith Veraart, Meike Le Coultre  

 

F2. Organisatie 2017 

 

Aantal medewerkers: 17 (projectbasis) 

- MT: 4 

- Projectteam: 13 

- Stagiaires: 3 

Aantal FTE: 

- MT: 2,8 FTE (1 januari tot 1 juni) 

- Projectteam: 10 personen, 6 FTE (april, mei) 

- 1,4 FTE (mei - december) 

 

Dagelijkse organisatie: 

- Artistiek & zakelijk leider: Jarl Schulp 

- Programmamaker: Fabian van Sluijs 

- Marketing & Communicatie: Sandra van Beers 

- Productie: Siuli Ko 

Financieel Advies: 

- Marten Oosthoek 

  

FIBER Festival 2017 

 

Management: 

- Jarl Schulp (directeur FIBER, programmeur) 

- Fabian van Sluijs (programmeur) 

- Sandra van Beers (hoofd marketing & communicatie) 

- Siuli Ko (hoofd productie) 
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Medewerkers: 

- Benjamin van Vliet (communicatie) 

- Lyndsey Housden (communicatie ondersteuning) 

- Valentina Schreuder (artist handling)  

- Katelyn Brand (productie) 

- Julia Nuesslein (productie de Brakke Grond) 

- Lara Coomans (administratie) 

- Bram Snijders (technische productie de Brakke Grond) 

- Vincent Schrijnemakers (technische productieassistent De Brakke Grond) 

- Sietse van der Meer (social media) 

- Jessica Dreu (fotografie) 

- Tanja Busking (videografie) 

- Toine Kamps (webdesign) 

- Danae Kleida (CCL lab assistent) [stagiaire] 

- Greta Jakutyte (online manager) [stagiaire] 

- Iva Berkovic - [stagiaire] 

- Elly Wilde - [stagiaire] 

 

F3. Code Cultural Governance & Fair Practice  

 

Stichting FIBER volgt de Code Cultural Governance volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht 

komt iedere kwartaal samen met de directeur-bestuurder om de voortgang van het meerjarenplan te 

bespreken en de financiële status van de stichting te controleren. Op basis van de Code Cultural Governance 

zullen ook in 2018 zal ook de governance van de stichting worden versterkt, door een sterkere zakelijk 

management binnen de dagelijkse leiding in te zetten. 

 

F4. De toepassing van de principes van de Code Culturele Diversiteit. 

 

Sinds 2016 werkt FIBER aan een zo inclusief, gender gebalanceerd en divers programma. In de wereld van de 

digitale kunst & cultuur zien we nog teveel de balans uitslaan naar westerse, mannelijke sprekers, kunstenaar 

en ontwerpers. FIBER is zich zeer bewust van zijn positie als frontrunner, springplank en de mogelijkheid om op 

het vlak van culturele diversiteit als voorbeeld steller te opereren. Wij belichte kort de vier P’s toe van de Code 

en beschrijven behaalde resultaten en/of voorgenomen verbeteringen in 2018: 

- Programma: in het programma wordt zo veel mogelijk gestreefd naar een gelijke balans van mannen 

en vrouwen. Ook word er actief  

- Publiek:  

- Personeel: het personeel van FIBER heeft een overwegend autochtone of westerse achtergrond. Wij 

zien hier duidelijke kansen voor verbetering en willen actief gaan onderzoeken hoe hier verbetering in 

te brengen is. Ook zou binnen de Raad van Toezicht bekeken kunnen worden op welke manier hier de 

culturele diversiteit vergroot kan worden. 

- Partners: Internationaal werkt FIBER samen met cultureel diverse organisaties, maar binnen 

Nederland is dit niet voldoende. Nog dit jaar onderzoeken wij of we meer actief kunnen worden in 

stadsdeel Noord en hier ook andere samenwerkingsverbanden aangaan met  

 

G. Vermelding van uw vrijkaartenbeleid 
 
Vrijkaarten zijn een vast onderdeel van elke activiteit van FIBER. Door de hoge mate van batering en het 

werken in netwerken, bieden wij partners en sponsoren vrijkaarten voor onze activiteiten. In 2018 zijn wij wel 

gestart om het grootste deel van de vrijkaarten om te zetten naar voordeel-tickets met kortingen. Op deze 

manier krijgen we wel de benodigde publieksinkomsten binnen die dit jaar vergroot moeten worden. 
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H. Reflecteer op specifieke opmerkingen uit de verleningsbeschikking 
 

Artistieke ontwikkeling 

Uit het publieksonderzoek en steekproeven onder bezoekers, partners en deelnemende makers komen de 

volgende resultaten over 2017 naar voren: 

- Springplank voor jong talent naar nieuwe publieken en andere presentatieplekken in Amsterdam, 

Nederland en Europa. 

- Sterk thematisch kader en aansluitende programmering. Een aanbod dat zowel inspirerende artistieke 

toepassingen van technologie weet te combineren met kritische academische/sociale reflectie op de 

invloed van technologie op artistieke productie en maatschappij. De kijk van de bezoekers op de 

werking van, en de eigen verhouding met digitale technologie door middel van kunst wordt hiermee 

versterkt. Vooral de festival Tentoonstelling, het Muziek en Performance programma en het Plugin 

programma hebben veel nieuwe bezoekers bereikt buiten het FIBER netwerk. 

- Zeer interdisciplinair programma en het festival brengt hiermee een diverse groep makers, studenten 

en bezoekers samen uit gebieden als de podiumkunsten, filosofie, design, architectuur, software 

ontwikkeling, muziek, mediakunst en creatieve industrie. 

- Ontmoetingsplek voor nationale en internationale kunst/design-communities: Creative Applications 

Network, Hackers & Designers, HOLO Magazine, Creative Coding Amsterdam, Amsterdamse dans & 

choreography professionals (ICKamsterdam, UU, De Brakke Grond) en een brede selectie nationale 

creatieve industrie studio's.  

 

Zakelijke ontwikkeling 

FIBER gaat zich in de eerste twee kwartalen richten op de ontwikkeling van een nieuw verdienmodel, waarbij 

er onderzocht wordt op welke manier de weerbaarheid kan worden vergroot, de financiële risico’s binnen de 

organisatie kleiner worden en er een betere balans is tussen de financiën, het programma en de inzet van een 

team. Ook een financiële (controle) en management versterking wordt hierbij onderzocht. Er is, 8 jaar na 

oprichting als kunstenaarscollectief, een fundamentele herijking nodig van de missie op de 

programmadoelstellingen, de betere communicatie over de unieke positionering in het culturele veld. Dit start 

bij de stichting doelstellingen en loopt door in het businessplan, de brand identity, het jaarprogramma en de 

strategische partnerships door. Hiernaast richt het bestuur zich op een aanvraag voor een Meerjaren 

activiteitenprogramma ondersteuning (2019 - 2020) van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met deze 

ondersteuning kan de organisatie ook de zakelijke stappen bekrachtigen die het nu al aan het nemen is. 

 

Vergroting van eigen inkomsten  

Als onderdeel van inkomstenplan is er gezocht naar naar financiële ondersteuning vanuit het bedrijsleven. Er is 

een sponsorkit opgesteld en hiermee gezocht naar partnerships in binnen- en buitenland. Ook de Raad van 

Toezicht van Stichting FIBER heeft hier tijd, netwerk en ondersteuning bij geboden. In de praktijk zien we 

echter dat het aan mankracht mist om plannen werkelijk om te zetten in een succesvolle aanpak. Er is 

nauwelijks reactie op de uitgestuurde aanvragen/voorstellen en wanneer deze er wel is, was ons team meestal 

te laat. Toch zijn er enkele eerste successen: de partnership met Ngage media (de ontwikkeling van digitale 

kunst in publieke ruimte) en de kleine sponsoringen met enkele tech-leverancier. 

 

Er lijken wel kansen te zijn op het gebied van barteringen en sporadische kleinere sponsoringen wanneer het 

een media/inhoudelijke samenwerking betreft. Maar om echt grotere en meer structurele 

sponsor/partnerships aan te gaan moet een volledig andere strategie worden gevolgd. Deze begint nog voor 

de ontwikkeling van het programma en biedt commerciële organisaties de mogelijkheid deel te zijn van de 

totstandkoming van het programma. Hiermee sluiten de doelstellingen van deze organisaties beter aan op het 

artistieke programmering. 
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