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1.

INLEIDING

1.1

HET JAAR IN CIJFERS

ACTIVITEITEN
Totaal: 17
In Amsterdam: 11
In de rest van het land: 4
Internationaal: 2

PUBLIEKSBEREIK
Totaal Amsterdam en Nederland: 8.322
Totaal buitenland: 20.400
Online (documentatie / event recaps): 92.000 impressions | 3.425 views
FIBER Podcast: 18.800 plays
Notitie: FIBER heeft in het digitale formulier van het AFK een deel van de resultaten van de
Presentatie Activiteiten moeten invullen bij de Producerende Activiteiten. Het formulier laat niet toe om
bezoekers buiten Amsterdam in het gedeelte van de Presentatie Instellingen in te voeren. Hierdoor
ontstaat er in de Presentatie Verslaglegging een vertekend beeld van de realiteit. Het totaal van de
Prestatie Activiteiten moet 8.322 zijn i.p.v. 3.737. De ontbrekende 4.585 bezoekers zijn toegevoegd
aan Producerende Activiteiten. Dit is in overleg met Yvonne Franquinet (AFK) afgestemd.

GASTEN / PARTNERS / EDUCATIE
Sprekers: 56
Installaties: 27
Performances: 24
Labs, workshops, educatie: 4 activiteiten
Partners: 17

1.2

REFLECTIE OP 2019

2019 was voor FIBER een jaar waarin nieuwe groei is ingezet. De directeur, het team en het bestuur
hebben in dat jaar gezamenlijk de weloverwogen keus gemaakt, minder grote activiteiten uit te voeren
en verder te investeren in de zakelijke professionalisering van de organisatie. 2017 en 2018 waren
intensieve jaren met een bijna aaneengesloten programmering: twee FIBER Festival edities, meerdere
Coded Matter(s) events en veel community programmering in de vorm van uiteenlopende workshops,
meetups en internationale samenwerkingen.
Het relatief kleine team had in die jaren een beperkt aantal uren ter beschikking om de organisatie op
het zakelijk vlak verder te ontwikkelen. Door het besluit in 2019 om minder grootschalige activiteiten te
ontwikkelen en uit te voeren, kwamen er meer tijd en middelen vrij voor de ontwikkeling van de
organisatie. Toch zijn wij er in geslaagd om volgens plan, met de verschillende culturele partners en
festivals samen te werken, met het doel een breed publiek kennis te laten maken met de artistieke
producties van opkomende kunstenaars. De leegte die ontstond door het ontbreken van een
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grootschalige activiteit in 2019, is opgevangen door de samenwerking met Amsterdamse en
Nederlandse culturele partners.
Begin 2019 werd de langlopende en zeer succesvolle event serie Coded Matter(s) n
 a 16 edities stopgezet.
Deze beslissing is goed afgestemd met het Amsterdams Fonds voor de Kunst en met andere fondsen,
zoals het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De resultaten van vijf jaar programmering - netwerk,
documentatie (video’s en interviews) en werk in opdracht - zijn in 2019 in een archief verwerkt.
In 2019 en 2020 wordt de opgedane kennis - in de vorm van interviews en essays - in de marketing en
communicatiestrategie van FIBER verwerkt. Hiermee wordt er doorlopend aan de vergroting van online
publiek en de versterking van de positionering van de organisatie gewerkt. In 2020 worden de
uitkomsten van deze werkzaamheden onder de aandacht van het publiek gebracht.
Tegelijk met deze weloverwogen pas-op-de-plaats, i s de artistieke voorbereiding voor 2020 en de
periode 2021 - 2024 ingezet. Dit is door ons team in de vorm van een combinatie van een Amsterdams
community programma en een publieksprogramma georganiseerd.
Halverwege de periode 2017 - 2020 is de combinatie van de artistieke programmering en de
maatschappelijke thema’s sterker geworden. Hiermee heeft FIBER het meerjaren thema ‘Towards a
critical mass - talentontwikkeling van hybride kunstenaars’ o
 p een nieuwe manier richting gegeven. In het
onderdeel 1.3 Jaarthema’s, gaan wij verder in op de manier waarop dit is vormgegeven.
Financieel beleid
Prioriteit binnen de stichting was, de financiële risico’s te verkleinen en de kosten beter in verhouding te
brengen tot de inkomsten. Hiermee is gewerkt aan het opbouwen van een weerbaarheid en de
noodzakelijke stappen te nemen naar de verdere ontwikkeling van het verdienmodel. Wij hebben ook
tijd gestoken in de zakelijke kant van de stichting: van de administratie (FIBER gaat in 2020 over naar
een ander administratiekantoor met een nieuwe manier van digitaal administreren) tot de verdere
professionalisering van contracten en overeenkomsten met medewerkers.
Het is dit jaar ook gelukt om een kleine buffer te realiseren om de financiële weerbaarheid van FIBER
iets te vergroten. Deze kleine buffer zit besloten in zowel de algemene reserve als de
bestemmingsreserve. Deze aanpak zal in 2020 verder worden doorgezet. Er is een weloverwogen keuze
gemaakt om te investeren in de groei van de organisatie en daarmee haar structurele positie zowel
bedrijfsmatig als financieel te versterken. Dit proces is in 2019 ingezet en zal in de loop van de komende
jaren moeten uitkristalliseren.
Partnerships
In 2019 waren er partnerships met:
● The Rest Is Noise | Muziekgebouw aan ‘t IJ (Amsterdam)
● Simulacrum Magazine | Universiteit van Amsterdam (Amsterdam)
● Transmission In Motion | Universiteit Utrecht (Utrecht)
● Het Nieuwe Instituut (Rotterdam)
● Waag (Amsterdam)
● Lab111 (Amsterdam)
● REACT Amsterdam Conference (Amsterdam)
● Crack Magazine (Amsterdam/Londen)
● ICKamsterdam (Amsterdam)
● Motion Bank (Mainz)
● Dansmakers (Amsterdam)
● KIKK Festival (Namen)
● Ecology Futures | MA Visual Culture AKV/St. Joost (‘s-Hertogenbosch)
● Greenpeace (Amsterdam/NL)
● Grasnapolsky Festival (Groningen)
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●
●

1.3

Valley of the Possible (Chili)
iii (Den Haag)

JAARTHEMA(S)

Op basis van het originele meerjarenplan (2016) is ook dit jaar het hoofdthema van 2017 - 2020
onderzocht en uitgevoerd: Towards a critical mass – talentontwikkeling van hybride kunstenaars.
In 2019 heeft ons team de verschillende activiteiten steeds aan het hoofdthema gekoppeld en daarbij
een sterkere verbinding gemaakt tussen de artistieke en maatschappelijke waarden. Met het thema
Towards a critical mass werkte FIBER aan het activeren van digitale geletterdheid en bood alternatieve
perspectieven op de toekomst aan, voor zowel een nieuwe generatie kunstenaars als het
geïnteresseerde publiek. FIBER onderzoekt op welke manier kunst, in relatie tot technologie, kan
bijdragen aan een nieuw besef van de snel veranderende maatschappij. Sinds vorig jaar is er binnen dit
thema een verrijking ontstaan en FIBER reflecteert ook op de interacties tussen maatschappij
technologie en ecologie.
De talentontwikkeling van een nieuwe generatie hybride kunstenaars is in alle activiteiten terug te
vinden. Doordat kunstenaars actief produceren, experimenteren en in dialoog gaan in interdisciplinaire
settings, nemen zij nieuwe stappen in hun praktijk. De vier laboratoria die wij in 2019 hebben laten
plaats vinden - labs zoals wij ze zelf noemen - gaven 45 kunstenaars de kans zichzelf te ontwikkelen in
kortlopende lab-omgevingen. Vaak zijn deze labs gekoppeld aan de combinatie van experimenteren en
presenteren, zodat de algemene cultuurbezoeker altijd betrokken is. Maar wij betrekken hen ook bij het
ontstaan van nieuwe cultuurvormen. FIBER praat vanaf 2019 niet meer over talentontwikkeling , maar
over talentondersteuning. Op basis van de culturele beschrijving van talentontwikkeling (AFK) is FIBER
niet actief in kort- en langlopende talentontwikkeling. Daarom hanteren wij de term
‘talentondersteuning’.
Onder invloed van de wereldwijde aandacht voor de klimaatcrises, de ecologische crises en vele andere
crises, b.v. in de economie en sociale verhoudingen, werkte FIBER aan meerdere thema’s die onderling
sterke verbanden hebben. Het lab en publieksactiviteiten van Cartographies of the Vanishing Now – een
project dat publiek door de lens van de kunst nieuwe perspectieven biedt op de klimaatcrises – verbindt
artistieke en sociaal-maatschappelijke waardes aan elkaar. Met The Offshore Laboratory gaven
kunstenaars het publiek inzicht in de onzichtbare werking van belastingontwijking en offshore banking.
De Choreographic Coding Lab activiteiten maakte de werking en mogelijke toepassingen van artificiële
intelligentie binnen dans en choreografie ervaarbaar. In een tijd waarin er grote angst is voor de
sociaal-maatschappelijke impact van vele soorten technologieën, was het zeer waardevol om via een
artistieke en belichaamde omgang met deze technologieën, een ander begrip over ze te ontwikkelen en
te delen. De labs dienen ook als een vooronderzoek naar mogelijkheden om FIBER’s kennis en
community in te zetten in langlopende onderzoeksprojecten in samenwerking met externe partners.

Artistieke research & development in de labs
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De subthema’s die ten grondslag liggen aan onze programmering zijn als volgt teruggekomen:
Meerjaren Thema: Towards a critical mass – Talentontwikkeling van hybride kunstenaars

Experimentele audiovisuele muzieken podiumkunsten –
met een focus op immersieve en
lichamelijke ervaringen
Activiteiten 2019
• FIBER x The Rest is Noise 2019
• Cartographies of the Vanishing
Now
• Choreographic Coding Lab
Amsterdam 2019

1.4

Digital Tools & Communities –
Beroepspraktijk Creatieve
Technologie & Interaction Design

Activiteiten 2019
• FIBER x CCA: Processing
Community Day
• FIBER x REACT 2019
• FIBER x KIKK 2019

Media Materialities & Future
Processes – critical making & thinking

Activiteiten 2019
• Choreographic Coding Lab
Amsterdam 2019
• The Offshore Laboratoty
• FIBER x Het Nieuwe Instituut:
Rendering Climate
• FIBER x Lab111: Screening
Worlds of Ursula K. Le Guin
• Lezing Valery Vermeulen – FIBER x
Transmission in Motion

Over FIBER

FIBER is een Amsterdams platform en festival op het snijvlak van audiovisuele kunst,
creative coding, technologie, elektronische muziek en digitale cultuur. Het presenteert kunstenaars,
ontwerpers en ontwikkelaars die zich bevinden tussen de academies en de top van de Amsterdamse en
internationale kunst- en cultuursector. Deze artistieke makers en onderzoekers gaan interdisciplinair te
werk binnen de kunsten, opereren in (digitale) netwerken, verbinden sectoren en onderzoeken de
relatie tussen technologie, cultuur en onze leefomgeving.
FIBER presenteert en ondersteunt deze groep in alle activiteiten, zodat ze een succesvolle
beroepspraktijk kunnen ontwikkelen in de context van urgente culturele en maatschappelijke
ontwikkelingen. Het resultaat is dat een breed publiek in aanraking komt met nieuwe en spannende
kunstwerken en broodnodige technologische-maatschappelijke kennis.

1.5

Missie/Visie

FIBER is toegewijd aan de presentatie van grensverleggende artistieke producties, die ontstaan door
creatieve toepassingen van geavanceerde technologie. Deze presentaties zijn erop gericht om een
breed publiek te introduceren in het werk van een nieuwe generatie makers die op het snijvlak van
digitale cultuur, design en audiovisuele podiumkunsten actief zijn. Een aanbod waarbij verwondering en
kennisuitwisseling hand-in-hand gaan met kritische reflectie op de sociale, culturele en ecologische
impact, die digitale technologieën op het leven van de inwoners, de stad en haar omgeving hebben.
FIBER stimuleert de diversiteit en inclusie in cultuur, als basis voor persoonlijke groei, artistieke
vernieuwing en maatschappelijke verbetering.
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2.

ACTIVITEITEN 2019

2.1

Reflectie op activiteiten 2019

Aanpassingen activiteiten
Eind 2018 besloten wij om onze lopende activiteiten aan te passen. De focus kwam te liggen op drie
nieuwe onderdelen:
A. Een festival format (naam/format nog te bepalen) waarin er wordt ingezet op een combinatie
van aanstormend talent, internationale experts en internationale bezoekers, op het snijvlak van
digitale/performance kunst, design, creatieve industrie en maatschappelijke vraagstukken. Het
festival zal een sterk laboratorium profiel krijgen, waar ‘maken’ en ‘ervaren’ elkaar versterken.
B. Een beperkte serie (kleine) publieke/partner presentaties in samenwerking met externe
(culturele) instellingen en grotere culturele events in de stad. Deze momenten worden
gekoppeld aan inhoudelijke panels of presentatie van nieuwe kunstwerken (prototypes van
installaties en performances, eerste fase ontwikkeling) door jonge kunstenaars.
C. Een nieuwe studio tak van de organisatie: een ondernemend netwerk dat zich richt op zowel
dienstverlening op het gebied van curatie, innovatie & programmaontwikkeling, als op
educatie-aanbod en artistiek onderzoek.
Geheel in lijn met het nieuwe plan, is er aan de ontwikkeling van een nieuw festival-format met een sterk
laboratorium-profiel gewerkt. De vier labs, die later worden beschreven, zijn tegelijk zelfstandige
activiteiten en R&D (research & development) stappen om naar het nieuwe festival toe te werken.
Methodieken, presentatie-formats, publieksbenadering en inhoudelijke thema’s zijn getest en
ontwikkeld. Daarbij zijn er rondom deze labs ook verschillende verbindingen (met makers en publiek)
gemaakt, die als communities meegenomen worden naar het festival. De uitvoer van het festival zelf is
verplaatst naar 2020. Directie en bestuur hebben er voor gekozen om goed voor te bereiden op een
grote internationale editie, begin 2020. Dit in plaats van een kleine versie, waarbij ook de uitkomsten
van alle 2019 activiteiten nog niet verwerkt waren. Het festival zou mei 2020 plaatsvinden.
Op het gebied van de partner presentaties (FIBER X) is veel ondernomen. Door samenwerkingen met
REACT, Grasnapolsky Festival, Het Nieuwe Instituut, Waag en het Muziekgebouw aan ‘t IJ lukte het om
het werk van veel opkomende kunstenaars aan een nieuwe publiek te tonen. Werken die veelal alleen
zijn te ervaren in het specialistische netwerk van de digitale cultuur, vinden zo hun weg naar nieuwe
publieken en locaties.
De voorgenomen werkzaamheden binnen het gewenste nieuwe Studio gedeelte zijn in 2019 niet
gerealiseerd. Op basis van de beperkte financiële middelen die FIBER heeft, is er voor gekozen deze
middelen in de zakelijke professionalisering van de organisatie en de uitvoer van de artistieke
programmering binnen het kader 2017 - 2020 te investeren. Er zijn enkele oriënterende gesprekken
geweest met mogelijke opdrachtgevers, maar de man/vrouwkracht en uren ontbreken om hier
daadwerkelijk opdrachten en inkomen uit te ontwikkelen. Hiervoor moet er een wervende en
professionele studio kant worden ontworpen, die op dit moment (nog) niet besloten ligt binnen missie en
beleidsvoering van onze culturele organisatie. Dit jaar zagen wij geen ruimte, tijd en middelen om hier
verder vorm aan te geven. Wel zijn de vier labs een vooronderzoek geweest naar de mogelijkheden om
de culturele en technologische kennis waar FIBER meewerkt, te kunnen vermarkten. In 2020 worden de
ervaringen en kansen verder uitgewerkt.
Publiek & Omgeving
Afgelopen jaar stond in het teken van de presentatie en ontwikkeling van verhalende performances, die
reflecteren op en gebruik maken van de relaties tussen technologie, de mens en de maatschappelijke
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impact ervan. Internationale toonaangevende shows van Amnesia Scanner en Pan Daijing gaven het
publiek toegang tot nieuwe beeld-geluid ervaringen, waarin de menselijke stem de hoofdrol kreeg.
2019 had ook het doel om het publiek in aanraking te brengen met nieuwe artistieke ontwikkelingen op
het snijvlak van technologie, kunst en ecologie. FIBER staat voornamelijk bekend als organisatie die
geavanceerde technologische ontwikkelingen vanuit een cultureel programma toont. Dit jaar kozen wij
ervoor ook een ecologisch én maatschappelijk perspectief toe te voegen, door meer op de actualiteit te
programmeren, sterker samen te werken met enkele onderzoeksinstituten en nog breder te
programmeren op het gebied van cultuurdisciplines. Dit maakte het mogelijk om nieuwe bezoekers aan
te trekken, met een interesse buiten de mediakunst en digitale cultuur. Onderwerpen die FIBER
behandelde - zoals de mogelijke rol van kunst/design binnen de klimaatcrises - bracht een nieuw
inhoudelijk kader, dat ook nieuwe bezoekers aantrok. FIBER raakte hierdoor niet zijn achterban kwijt,
maar vergrootte zijn cirkel van invloed. Dit trok ook de belangstelling van enkele onderwijsinstellingen,
waarmee de organisatie in 2020 verder hoopt te kunnen praten.
De sector
Binnen de sector (mediakunst, experimentele elektronische muziek en audiovisuele podiumkunsten)
heeft FIBER zich in 2019 veel sterker ingezet op het ontwikkelen van transdisciplianire
samenwerkingen. Hierbij is er samengewerkt met onderzoeksorganisaties als ICKamsterdam en Waag.
De vragen die wij onszelf hebben gesteld, zijn:
● Op welke manier is het mogelijk om sterk verschillende artistieke disciplines samen te laten
werken rondom overlappende interesses en onderzoeksgebieden?
● Via welke methoden en programmaontwikkeling is het haalbaar om daadwerkelijk
levensvatbare projecten te stimuleren?
● Op welke manier is er binnen experimentele cultuurprogramma’s met een focus op het
maakproces toch een brug te slaan tussen professionele cultuurmakers en algemene bezoekers?
Veel van de prototypes en experimenten die dit jaar in het programma van FIBER zijn ontwikkeld, zullen
hun weg vinden naar het publiek. De kennis die voortkomt uit deze programmering wordt publiekelijk
verspreid in interviews en op social media. Spin-off projecten, zoals het starten van een
onderwijsmodule binnen de masterstudie Ecology Futures, komen de sector op de lange termijn ten
goede.
Maatschappelijke en stedelijke relevantie
Technologie wordt vaak gezien als dé oplossing voor alle moderne maatschappelijke problemen. De
technologie-fix wordt meestal als eerste naar voren geschoven wanneer de maatschappij voor grote
vraagstukken staat. FIBER ziet absoluut waarde in technologie, maar heeft zich tot doel gesteld om de
bewoners van Amsterdam zowel de voor- als nadelen te leren kennen, zodat maatschappelijke en
sociale vraagstukken niet alleen met de technologie-bril op, worden bekeken.
In de labs en publieke programma’s, zoals Cartographies of the Vanishing Now, bekijken we de
mogelijkheden en onmogelijkheden van technologie in relatie tot een duurzame en inclusieve toekomst.
Wij laten perspectieven zien en doen verhalen, die Amsterdammers op een nieuwe manier over de
klimaatverandering laten denken. Door verbeelding te combineren met data-gedreven artistieke
productie, is het mogelijk om mensen op nieuwe manieren bij deze complexe onderwerpen te betrekken.
Deze programmering gaf bezoekers en luisteraars nieuwe inzichten over hun stad. Binnen The Offshore
Laboratorium werd gesproken over de relatie tussen de koloniale geschiedenis van de stad Amsterdam
en op welke manier dit de hedendaagse financiële schaduweconomie heeft doen ontstaan. Het is de rol
van de kunstenaars om de stad en het publiek deze inzichten te geven.

7

Geografische spreiding
Het overgrote deel van de FIBER activiteiten heeft in 2019 in Amsterdam plaatsgevonden. Dit waren
11 van de 17 activiteiten. Binnen Amsterdam was de geografische verspreiding tussen de verschillende
stadsdelen als volgt:
● Amsterdam Noord: 5
● Centrum: 5
● Amsterdam West: 1
Er vonden in de rest van Nederland nog vier activiteiten plaats. Deze bestonden uit partnerships met
andere culturele en festival organisaties. Internationaal waren er 2 activiteiten.

2.2

FIBER Festival

Het meest recente FIBER Festival vond plaats in november 2018. Er was gekozen om een iets kleinere
editie te organiseren, Ondanks de zeer goede resultaten, bleek de datum niet dusdanig geschikt om die
in 2019 voort te zetten. Daarom is er voor gekozen om de 2019 editie van het festival in mei 2020 te
realiseren. Op deze manier zou het FIBER Festival weer terug op zijn op het oude jaarritme en bood
deze verschuiving ons team de mogelijkheid om aan onderzoek en verdere zakelijke en organisatorische
professionalisering van de stichting te werken.
In 2019 is wel de ontwikkeling van de festival-strategie gestart en hiermee ook de thematiek en
publieksontwikkeling. Door de uitvoering en presentatie van een viertal labs en bijbehorende publieke
events gaf het ons team de mogelijkheid ons publieksbereik verder uit te bouwen en tegelijk de
artistieke thema’s voor de periode 2020 (en beleidsperiode 2021 - 2024) te onderzoeken en vorm te
geven.

2.3

Concerten

2.3.1

FIBER x The Rest Is Noise | 4 januari

Op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar presenteren FIBER en The Rest Is Noise een al jaren bestaande
traditie: het eerste audiovisuele concert van het nieuwe jaar. Internationale, toonaangevende
audiovisuele performances, die voornamelijk te zien zijn in specialistische festival circuits, worden dan
uitgenodigd om in het Muziekgebouw een breed publiek te ontmoeten.
Doordat FIBER en The Rest Is Noise tezamen een terugkerend publiek hebben opgebouwd, is het
mogelijk om ieder jaar de artistieke inhoud te verscherpen. Ook dit jaar was de samenstelling van het
programma weer experimenteler van aard.

FIBER x The Rest Is Noise 2019 | Muziekgebouw
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Het bestond uit twee internationale acts en een opkomend Amsterdams duo. We zagen drie visionaire
audiovisuele performances, die de huidige tijdgeest duiden.
Amnesia Scanner presenteerde de Nederlandse première van AS Oracle, Pan Daijing presenteerde haar
ijzingwekkende Fist Piece en de Amsterdamse muzikant Loma Doom en kunstenaar Nikki Hock
presenteerden hun nieuwe samenwerkingsproject INFINITE PLANES.
Jasmín (DJ) verzorgde de muzikale omlijsting. Er was vooraf aan de concertavond, een openbare
voorbespreking met de kunstenaars.
●

●

●

Amnesia Scanner - AS Oracle (Live AV): Het Berlijnse duo Amnesia Scanner is één van de meest
besproken elektronische muziek-fenomenen sinds hun oprichting in 2013. Laverend tussen de
experimentele clubscene en de hedendaagse kunstwereld, creëren de Finse muzikant en
architect/ontwerper Ville Haimala en Martti Kalliala audiovisueel werk over de steeds weer
vervreemdende menselijke relatie met geavanceerde digitale technologieën - van blockchain
tot artificiële intelligentie.
Pan Daijing - Fist Piece (Live AV): De in zuidwest China geboren Pan Daijing heeft een unieke
positie ingenomen in het hedendaagse experimentele muzieklandschap. Gestart vanuit Berlijn
met een reeks radicale en lichamelijke noise-performances, twee EP’s en haar debut album
LACK, is de audiovisuele show Fist Piece haar meest ambitieuze en complexe werk tot nu. Ze
brengt op een unieke manier de kunst van storytelling, improvisatie, choreografie en film samen
met noise en zang in fysieke uitvoeringen.
Nikki Hock & Loma Doom - INFINITE PLANES (Live AV): INFINITE PLANES is een meeslepende
audiovisuele ervaring van de Nederlandse multidisciplinaire kunstenaar Nikki Hock en
muzikant Loma Doom (de nieuwe alias van Amsterdamse curator en dj Femke Dekker). Binnen
dit audiovisuele verhaal vinden deze twee elkaar in hun fascinatie voor de relatie tussen chaos
en orde. Door middel van onverwachte wendingen en gewelddadige ontmoetingen tussen beeld
en geluid, creëert het duo een abstract landschap dat de elementen, de tijd en de zwaartekracht
overstijgt.

Performances: 3 | Sprekers: 2

2.4

Labs

2.4.1

FIBER x CCA Processing Day | februari

Ieder jaar vindt begin februari de internationale Processing Day plaats. Dat is een decentraal netwerk
van events waarin de presentatie en toepassingen van creative coding praktijken plaatsvinden. De dag
bestaat meestal uit een uitgebreid workshopprogramma, een lezingenprogramma, tentoonstelling en
avondprogrammering. FIBER organiseerde met Creative Coding Amsterdam en Creative Coding
Utrecht dit programma in de Tolhuistuin in Amsterdam Noord. Het publiek - nieuwkomers en ervaren
artistieke programmeurs - kwamen samen om de mogelijkheden en ervaringen met elkaar te delen.
Studenten van verschillende Nederlandse opleidingen presenteerden hun werk en onderzoek,
professionele ontwerp- en kunst studios lieten werk zien en de bezoekers konden zelf ook aan de slag,
o.a. met een introductie in programmeer omgevingen: Processing of Three.js. Meer dan 120 bezoekers
namen aan de Processing Day 2019 Amsterdam deel.
Performances: 3 | Sprekers: 10 | Workshops: 4 | Installaties: 5
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2.4.2

The Offshore Laboratory | februari

The Offshore Laboratory (TOL) is een tijdelijk, multidimensionaal, transdisciplinair en collaboratief
onderzoeksplatform, gewijd aan geavanceerd experimenteren, observeren en onderzoeken van
offshore financiering en haar schaduw netwerken. Deelnemende kunstenaars, studenten en bezoekers
kregen inzicht in de werking van offshore finances en werkte actief mee aan kunstwerken die in dit
domein werden ontwikkeld. De kern van de Amsterdamse versie van het 5 daagse lab bevond zich in de
Waag op de Amsterdamse Nieuwmarkt. TOL is gerealiseerd door het kunstenaarscollectief RYBN (FR)
en FIBER. Ons team werkte ook samen met Waag Society en Institute of Network Cultures.

Offshore Mapping Walks Amsterdam (2019)

De editie van TOL in februari, was een onderzoek naar Nederland als belastingparadijs en was
opgebouwd uit ontmoetingen en discussies met kunstenaars, economen, activisten, theoretici en
filosofen. Er waren lezingen, interviews, werksessies en een radio uitzending. De volgende personen
namen deel aan deze activiteiten: Roel Roscam Abbing, Alain Deneault, Inte Gloerich, Adnan
Hadziselimovic, Arif Kornweitz, Geert Lovink, Arnold Merkies, Martine Neddam, Joost van Onna, Lotte
Rooijendijk, Jarl Schulp, Melle Smets, en Marjet Zwaans. Er werd tevens deelgenomen door de volgende
organisaties: Moneylab, Institute for Network Cultures, Tax Justice NL en Transparency International.
Het publieke event en de radio uitzending werden in samenwerking met Ja Ja Ja Nee Nee Nee
georganiseerd.

Soft- en hardware van The Offshore Laboratory (RYBN)
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Het doel van TOL is: de verschillende organisaties en individuen die aan het onderwerp werken samen
te brengen, een tijdelijke ontmoetingsplaats in Amsterdam op te zetten om ideeën, methodologieën en
strategieën te bespreken, de vele uitkomsten van het offshore-onderwerp uit te wisselen en de
werkelijke relaties tussen de offshore- en de onshore economie te bevragen..
Onderdelen van het lab waren:
● Offshore walk met studenten van de Gerrit Rietveld Academie DesignLab: Arif Kornweitz
en zijn studenten: Céline, Maud, Karelle, Frederika, Malin, Rowe, Marthe, Jin, Masha,
Clementina en Aivaras.
● Publieke presentatie @
 Theatrum Anatomicum w/ Inte Gloerich & Geert Lovink (Institute of
Network Cultures & Moneylab), RYBN.ORG, Jarl Schulp (FIBER) and Luis Rodil Fernandez, Anik
Fournier, Arif Kornweitz, Marjet Zwaans, Julien McHardy en Tara Karpinski.
● Interview sessie over semantiek met Alain Deneault – on colonialism, colonised, colonisers and
colons, the genesis of Tax Havens, Aimé Césaire, the noircissement (blackening).
● Publieke presentatie Infrastructours door Roel Roscam Abbing.
● Offshore walks 2 met studenten van de Gerrit Rietveld Academie, met Martine Neddam.
Deelnemers : Tara, Johannes, Petra, Blythe, Jacob, Corinne, Karime, Danielle, Daniel, Lubomir,
Maud en Max.
● Offshore walk 3 met Sara, Sun Chang, Leo, Walter, Jeroen
● Discussion met Joost van Onna
● Slot discussie met Failed Architecture, Jarl Schulp,en Anik Fournier
Opnames van het programma zijn te vinden op Ja Ja Ja Nee Nee Nee en RYBN. (LINK)
Programma structuur:
● Dag 1: VOC, WIC, Tulips, colonial history, dutch legislation specificities
● Dag 2: cryptos & Virtual Financial Assets, blockchain, financial innovation
● Dag 3: space mining, adaptive governance, building blocks
● Dag 4: politics of relations, opacity, transparency, corruption
● Dag 5: architectures and tours, psychogeography, dérives, offshore geographies and financial
Alle lab uitkomsten zijn te vinden op de projectside van RYBN (LINK)
Sprekers: 6 | Workshops: 3

2.4.3

Choreographic Coding Lab Amsterdam ‘19 | mei

Na een eerste succesvolle editie in 2017, was FIBER de Amsterdamse organisator van de tweede
Amsterdamse editie van het internationale nomadische Choreographic Coding Lab (CCL).
In samenwerking met onze vaste partners Motion Bank – voorheen onderdeel van de Forsythe
Company, tegenwoordig onderdeel van de Hochschule Mainz – en ICKamsterdam werden de
internationale open call en het vijfdaagse lab voor artistieke productie/presentatie gepresenteerd.
De tweede Amsterdamse editie vond plaats bij Dansmakers (Amsterdam) van 26 tot 30 mei 2019.
Het bracht een internationale groep van code-savvy artiesten, creatieve programmeurs, digitale
scenografen, codeminded muzikanten en interaction designers samen met de wereld van de dans en
choreografie. Binnen alle onderdelen van het lab werd een breed publiek uitgenodigd om deze
kruisbestuiving tussen digitale kunst en dans te ervaren.
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Choreographic Coding Lab 2019

Het lab bood 24 deelnemers een collectieve ruimte voor artistieke experimenten en de toepassingen
van eigen ideeën, tools en schetsen. De deelnemers bestonden uit professionele dansers, choreografen,
creative coders, media kunstenaars, architecten en muzikanten. Voor deze editie van de CCL
ontwikkelde FIBER twee onderzoeksgebieden, die onder begeleiding van onze lableiders en
gastkunstenaars werden verkend:
1. Reimaging Dancedata in Space
Gastkunstenaar Mária Júdová (Slowakije) ondersteunde experimenten op het snijvlak van
immersieve ruimtes (ook VR), generatieve visuals en ruimtelijke projecties, in relatie tot dans en
het lichaam. Lead developer Anton Koch van Motion Bank introduceerde de deelnemers in het
nieuwe annotatieplatform van de Motion Bank - Piecemaker. Het bevat ultramoderne
annotatietools, die speciaal voor dans zijn ontwikkeld. Dit gebeurde door gebruik te maken van
een live opgenomen dans-dataset samen met de introductie van hun tools en formats.
Met deze input als uitgangspunt werkte de kunstenaars samen in hands-on werksessies en
discussies aan nieuwe artistieke output. Twee mogelijke invalshoeken om dit te benaderen
waren:
a. datavisualisaties met behulp van creatieve coding platforms (VR, AR, tracking, motion
graphics)
b. een statistische verkenning van dans/beweging met behulp van machine learning.
2. Dancing with Machines
AI-systemen zijn in staat om menselijke beweging te leren en deze in een duizelingwekkend
tempo te reproduceren. Met zulke snelle vorderingen in de artistieke toepassing van machine
learning, nodigden wij de deelnemers uit om te experimenteren, te reflecteren en te speculeren
over het gebruik van ML technieken in de context van dans, choreografie en beweging. Het lab
boodt creative coders en artistieke onderzoekers de ruimte om te experimenteren met de
mogelijke toepassing van hun ML-werk, de ethische kwesties te bespreken en zich kritisch bezig
te houden met de ontwikkeling van deze technologieën. Gastkunstenaars Carolien Teunisse en
Sabrina Verhagen begeleidde het lab met hun kennis over de artistieke toepassingen van
machine learning.
In totaal namen 24 kunstenaars deel aan het vijfdaagse lab en publieke programma. De groep was een
mix van internationale bezoekers en lokale makers, die elkaar in Amsterdam ontmoetten. Er waren
deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, India en Duitsland.
De uitkomst van het lab is een serie prototypes voor dans performances en choreografische installaties,
waarin digitale processen en codes zijn verweven. Marije Baalman ontwikkelde een performatieve
interventie, waarbij ze met haar lichaamsbeweging een computer script kon programmeren. Een team
van steeds wisselende kunstenaars en creative coders werkte aan een choreografie die tot stand kwam
tussen een drietal dansers en een machine learning programma.
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FIBER werkte in 2019 en 2020 verder aan de documentatie van de uitkomsten. Omdat sommige
experimenten en prototypes pas later in het jaar in nieuwe samenwerkingen en producties tot wasdom
komen, is het nog niet mogelijk geweest om alle uitkomsten te documenteren.
Deelnemers: Tamar Clarke-Brown, Anastasia McCammon, Elizabeth Walton, Bram Lattré, Zeger de
Vos, Adriaan Wormgoor, Marije Baalman, Karina Dukalska, Evangelos Biskas, Nikolaos Mouchtaris,
Eirini Kalaitzidi, Martin Boverhof, Marcel Smit, Alexandra Verzier, Niels Janssen, Ankita Anand,
Stephanie Smit, Enrique Arce Gutierrez, Robin Koek, Kayla McClellan, Jo Kroese, Ian Biscoe, Jana
Bitterova en Alessandra Leone.
Gastkunstenaars:
● Matej Kejzar (ICK Amsterdam) – Choreographic Input & Demonstration #1: The relation
between dance and choreography and critical re-evaluation of dance discourse in its impact on the
perception of dance.
● Susan Tunca (ICK Amsterdam) – Choreographic Input & Demonstration #2
● Amos Ben-Tal – Choreographic Input & Demonstration #3: On the perception and valuation of
time in relation to movement and the body.
● Carolien Teunisse & Sabrina Verhagen – Art Input #1
● Joana Chicau – Art Input #2
Organisatoren en lableider:
Mária Judova, Danae Kleida, Anton Koch, Suzan Tunca, Anastasia Barka, Jarl Schulp, Florian Jennett
Partnerships: De CCL Amsterdam 2019 werd, in samenwerking met Motion Bank (Hochschule
Mainz), ICKAmsterdam en Dansmakers, gepresenteerd.

Performances: 3 | Sprekers: 10 | Workshops: 4 | Installaties: 5

2.4.4

Cartographies of the Vanishing Now | september

Cartographies of the Vanishing Now (COTVN) bevat een nieuw onderzoeksproject en een serie events,
waarin FIBER in een laboratorium-vorm de mogelijkheden van zintuiglijke kunst en alternatieve
cartografische methoden in dit tijdperk van grote ecologische veranderingen onderzoekt. COTVN wil
de impact van de groeiende ecologische instabiliteit in kaart brengen via alternatieve mapping
methoden. Op deze manier zou er een kans ontstaan om het onderwerp klimaatverandering op een
nieuwe manier toegankelijk te maken voor een breed publiek.
Het pilotproject bestond uit een vijfdaags laboratorium met 20 deelnemer. Op een interdisciplinaire
manier werkten ze aan nieuwe artistieke producties, kennisuitwisseling en artistiek onderzoek. Dit
proces werd begeleid en ondersteund door meerdere lab-leiders en gastsprekers. Activiteiten waar de
kunstenaars aan deelnamen waren studio onderzoek, digital prototyping, workshops/masterclasses,
debat sessies en een fieldtrip naar verschillende locaties rondom de Oosterschelde. Dit gebied werd
door alle deelnemers onderzocht en in kaart gebracht. Uitkomsten uit deze onderdelen werden
samengebracht in een eindpresentatie (prototype voor een installatie, performance of een andere
artistieke vorm).
COTVN nodigde mediakunstenaars, ontwerpers, performers en muzikanten uit via een open call, om
samen te werken met wetenschappers, botanische experts, antropologen en activisten.
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Wij hebben hiermee een COTVN community weten te starten plus een reeks activiteiten die het
onderwerp instabiliteit onderzoeken en nieuwe symbiotische relaties tussen mens, technologie en
ecologie verbeelden. Dit alles via de ontwikkeling van immersieve ervaringen en hybride instrumenten.
Op de laatste dag werd het lab afgesloten met een publiek event, in de vorm van een pop-up
tentoonstelling en lezing programma. Dit event staat beschreven in het volgende onderdeel van het
bestuursverslag.

Ontwikkeling van artistieke prototypes in community vorm

Research en development sessies in en buiten het lab

Interviews & Video Documentatie
Gedurende het hele lab zijn er interviews gedaan met alle deelnemers en gastsprekers. De eerste
uitkomsten zijn verwerkt in een serie interviews. In 2020 wordt een tweede serie gepubliceerd:
● Interview #1: Tracing Materials, Rethinking Relations – In Conversation With Michaela Büsse:
https://www.fiber-space.nl/news/cotvn_interview1/

●

Interview #2: After The Anthroposcene – Ruben Jacobs
https://www.fiber-space.nl/news/after-the-shock-in-conversation-with-ruben-jacobs/

●

Interview #3: Engraved Landscapes: In Conversation With Vanessa Opoku
https://www.fiber-space.nl/news/cotvn_vanessa_opoku/

●

Interview #4: Future Narratives – In Conversation With Mark IJzerman
https://www.fiber-space.nl/news/future-narratives-in-conversation-with-mark-ijzerman/

●

Interview #5: Intimate Mapping – In conversation with Jonathon Reus & Sissel Marie Tonn
https://www.fiber-space.nl/news/intimate-mapping-in-conversation-with-jonathon-reus-sissel-marie-tonn/

Prototyping nieuwe installaties door middel van transdisciplinaire samenwerking
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Resultaten
De resultaten van het lab zijn veelzijdig van aard: van prototypes voor interactieve installaties en de
presentatie van design research tot aan experimenten met performances. Arvid & Marie ontwikkelde
een speculatieve muziek en spoken word performance over het verlies van landschappen aan het
rijzende zeewater. Fiona Glen presenteerde een dans video, waarin ze een belichaamde exploratie naar
een artificieel landschap maakte. De kijker krijgt via haar bewegingen en gesproken narratief een nieuw
perspectief op de totstandkoming en mogelijke toekomst van het Nederlandse landschap.
In totaal zijn er 16 artistieke prototypes uit het lab voortgekomen.
Een bijzondere uitkomst is de ontwikkeling en uitvoer van een onderwijsmodule binnen de nieuwe
studie Ecology Futures van het Master Instituut voor Visual Culture AKV/St. Joost. In 2020 startte deze
pilot module en FIBER ontwikkelde deze in samenwerking met de core tutor Xandra van der Eijk. In
totaal zijn er 7 studenten die deelnemen en 2021 zal een nieuwe module starten. In 2020 zal FIBER een
nieuw vervolg geven aan COTVN en de uitkomsten presenteren.
Deelnemers: Vanessa Opoku, Michaela Büsse, Winke Wiegersma, Sacha van den Haak, Irene
Stracuzzi, Kayla McClellan, Arvid & Marie Jensen (+ stagiaire), Darien Brito, Mint Park, Jonathan
Reus, Vinny Jones, Giovanni Muzio, Jo Kroese, Guus Snaterse, Avery Shoemaker, Arita Baaijens,
Fiona Glen, Rosalie Bak, Karen Rozenkranz en Waèl el Allouche.
Gastkunstenaars: Shailoh Phillips, Milton Almonacid, Ruben Jacobs, Michaela Büsser, Mirla Klein &
Olaf Boswijk, Irene Stracuzzi, Miha Turšič, Edwin Keizer (Greenpeace), Jonathan Reus, Tivon Rice
Organisatoren en lableider: Jarl Schulp, Xandra van der Eijk, Mark IJzerman, Michelle Geraerts,
Rhian Morris, António Cartaxo
Partnerships: Waag Society, Simulacrum Magazine, Greenpeace, Valley of the Possible, MA Research
Ecology Futures AKV | st.Joost Mede mogelijk gemaakt door: AFK, Stimuleringsfonds CI
Performances: 2 | Sprekers: 11 | Workshops: 4 | Prototypes: 18

2.5

Publieke Events: Lezingen, tentoonstellingen en performances

2.5.1

CCL 2019: Art Assembly

In het kader van het Choreographic Coding Lab Amsterdam 2019 vond de tweede editie van Art Assembly
pl bij Dansmakers plaats. Art Assembly is de serie van FIBER over het maken van processen op het
snijvlak van mediakunst, codering, muziek, technologie, landschappen en machines. Iedereen die
geïnteresseerd is in zintuiglijke ervaringen en verhalen in relatie tot digitale technologie is welkom.

Presentaties Art Assembly: Publiek (links), Carolien Teunisse (rechts)
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De tweede editie van Art Assembly sloot aan bij het Choreographic Coding Lab: een vijfdaags
laboratorium op het snijvlak van dans, choreografie, technologie, beweging en het menselijk lichaam, dat
van 26 tot 30 mei in Amsterdam plaatsvond. Op maandagavond 27 mei presenteerden zes makers, ieder
in tien minuten, hun creatieve proces. Hiermee gaven ze inzicht in de tools die ze gebruikten en
reflecteren ze op hun schetsen en maakproces. Na elke presentatie was er gelegenheid om vragen te
stellen. De sprekers waren: Mária Júdová, Robin Koek, Eirini Kalaitzidi, Ankita Anand en Why Not?
Festival.
Sprekers: 5

2.5.2

CCL 2019: Open Lab Sessions | Woensdag 10 september

Om de uitkomsten van het Choreographic Coding Lab Amsterdam 2019 te delen, werd het publiek
uitgenodigd de resultaten van het vijfdaagse prototyping lab op het kruispunt van dans, creatieve
codering, choreografie, media/geluidskunst en digitale technologie bij Dansmakers te ervaren. De 24
internationale deelnemers presenteerde hun experimenten en prototypes: artistieke projecten, kennis
en aspecten van choreografie/dans, die in digitale vorm waren vertaald. Hiernaast werd er gereflecteerd
op choreografisch denken en hoe dit toe te passen is binnen de artistieke praktijk. De mogelijkheden
varieerden van machine learning experimenten tot aan het herbeleven van dansdata om nieuwe werken
te creëren. Dit publieksprogramma bestond uit twee keynote lezingen, van dr. Laura Karreman
(Universiteit Utrecht) en mediakunstenaar Choy Ka Fai,en performances van alle 24 deelnemers.
Performances: 10 (in groepsverband) | Sprekers: 2 | Installaties: 2

2.5.3

COTVN: Open Lab Sessions | Vrijdag 13 september

Op vrijdag 13 september presenteerden alle deelnemers van het COTVN Lab 2019 hun onderzoek en
uitkomsten aan het publiek. Het was een avond met nieuwe verhalen, kaarten en zintuiglijke ervaringen
die de voortdurende ecologische crisis vanuit andere perspectieven in beeld brengen. Hoe kunnen we
ons op andere manieren verhouden tot de realiteit van de klimaatverandering - visueel en belichaamd zodat we ons kunnen verhouden tot de complexiteit, de oorsprong en de impact ervan? Welke rol
kunnen zintuiglijke kunst, ontwerp, mapping en performatieve acties bij de aanpak van deze vraag
spelen?

Eindpresentaties COTVN

Dit avondprogramma was het slotevenement van de eerste Cartographies of the Vanishing Now Lab
(COTVN). Deelnemers, mentoren, partners en gastsprekers ontmoetten elkaar voor de uitwisseling van
kennis en inspiratie. Om de avond goed van start te laten gaan, waren er lezingen van
ontwerpers/onderzoekers Xandra van der Eijk, Irene Stracuzzi en wetenschapper/schrijver Jeff
Diamanti (Universiteit van Amsterdam). Waag Society was partner binnen dit publieksevent.
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Performances: 1 | Sprekers: 3 | Installaties: 10

2.6

Partnership events: FIBER X

2.6.1

FIBER x Gransnaposki Festival | februari

Voor de derde keer op rij nodigde popfestival Grasnapolsky FIBER uit om een Nederlandse kunstenaar
te presenteren als onderdeel van het kunstprogramma. Dit keer vond het tweedaagse festival plaats op
een unieke nieuwe locatie: de voormalige fabriek De Toekomst in Groningen.

The Intimate Earthquake Archive op Grasnapolsky Festival (Sissel Marie Tonn)

Geheel passend bij de Groningse omgeving, presenteerde wij het werk The Intimate Earthquake Archive
van Sissel Marie Tonn. Bezoekers van het festival konden de 12 sterkste, door mensen gemaakte,
aardbevingen ervaren, doormiddel van 12 haptische composities. De aardbevingen zijn gecreëerd met
behulp van seismische data van de KNMI en zijn ontstaan in de omgeving van Groningen door de
gasboring van de NAM.
Installaties: 1

2.6.2

FIBER x REACT 2019 | april

Bezoekers van REACT 2019 onderzoeken de installatie LPLPL.PL van Matthias Oosterik.
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REACT Summit Amsterdam is een tweedaagse conferentie over alles wat met het React developers
platform te maken heeft. Front-end en Full-stack programmeurs van over de hele wereld verzamelen
zich in het technologische hart van Europa, Amsterdam. Het programma bestond uit keynotes,
workshops, pre-party’s en een kunstprogramma van enkele werken en performances. FIBER verzorgde
in opdracht van React de installatie PLPLPL.PL van Matthias Oostrik en drie audiovisuele performances:
een livecode sessie van Timo Hoogland, een laserperformance van Nick Verstand & Boris Acket en de
interactieve performance The Great Sorting Experiment van The Smartphone Orchestra.

Bezoekers nemen deel in de door FIBER gecureerde activiteiten op REACT 2019

Installaties: 1 | Performances: 3

2.6.3

Museumnacht – FIBER x Waag | november

Op aanvraag van Waag Society nam FIBER deel aan het Museumnacht programma in het historische
Waaggebouw op de Nieuwmarkt. De avond vond plaats onder de titel An expedition to Planet B. FIBER’s
Mark IJzerman gaf invulling aan de avond in samenwerking met kunstenaar Tivon Rice. Beiden gaven
het aanwezige publiek inzicht in de processen en uitkomsten van het Cartographies of the Vanishing Now
Lab project en op welke manier artificiële intelligentie een rol kan spelen bij de ontwikkeling van
ecologische perspectieven op technologische innovatie. Het programma bestond uit een lezing van
Mark IJzerman en Tivon Rice. Andere sprekers waren Bernard Foing (ESA), Antti Tenetz, Sjoerd ter Borg
(Aesthetics of Exclusion), Thomas Smits en Melvin Wevers (Aesthetics of Exclusion), AKV/St.Joost
(Merel Ouwerkerk, Mirre Korevaar & Emma de Gier) en de Moon Gallery (ESA).
Sprekers 2

2.6.4

For The Record & Geological Filmmaking – FIBER x Het Nieuwe Instituut | 19 december

Met het dubbele avondprogramma Rendering Climate en Matter, Geological Filmmaking onderzochten
Het Nieuwe Instituut en FIBER hoe populaire muziek-video's omgaan met urgente milieuproblemen. We
bespraken lokale en mondiale denkbeelden en visuele communicatie-strategieën binnen de artistieke
praktijk, activisme en journalistiek. Het eerste deel van de avond was Rendering Climate, met deelname
van creatief directeur en muzikant Tom Burke, schrijver en activist James Westcott (Extinction
Rebellion London) en Jarl Schulp (FIBER). Het programma begon met een vertoning van Tom Burke's
muziekfilm From Here We Go Extreme (2019).
Dit deel van het evenement was een samenwerking met FIBER (Cartographies of the Vanishing Now).
Het tweede event van de avond, Geological Filmmaking, was een ontmoeting tussen film en geologie over
hun formele, materiële en temporele dimensies, en belichtte een aantal kwesties rond de ecologische
crisis. Het event gebruikt geologische kennis en filmische kwaliteiten als lensen om de uitwisseling
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tussen menselijke en niet-menselijke processen te analyseren. Te gast was filmmaker en kunstenaar
Sasha Litvintseva.
Sprekers: 4 | Filmvertoning: 3

For The Record: Rendering Climate

2.6.5

Documentaire Worlds of Ursula K. Le Guin – FIBER x Lab 111 | 11 december

In lijn met het thema Worldbuilding, d
 at FIBER begin 2018 startte, presenteerde wij aan het eind van
2019 de documentaire Worlds of Ursula K. Le Guin i n samenwerking met cinema Lab111. Het is een
documentaire van regisseur Arwen Curry over het opmerkelijke leven en de erfenis van de science
fiction en fantasy schrijver Ursula K. Le Guin en in de loop van een decennium, in samenwerking en met
deelname van deze schrijver, geproduceerd. Haar fascinerende verhaal was nog nooit eerder op film
vastgelegd. Le Guin’s werk is een onmisbare erfenis tijdens van ecologische crisis. Haar manier van
schrijven helpt onze Westerse obsessieve relatie met technologieën te heroverwegen via andere
manieren van ‘zijn’. De Amsterdamse kunstenaars Victoria Douka-Doukopoulou en curator Tibor Bijl
reflecteerden in twee korte lezingen op de invloed van Le Guin’s werk binnen hun eigen praktijk.
Deze uitverkochte avond was een pre-event van het FIBER Festival 2020, dat door de COVID-19 crisis
niet in mei 2020 heeft plaatsgevonden.. De vertoning van de documentaire kwam tot stand in
samenwerking met LAB111, iii (Den Haag), MU (Eindhoven) en Simulacrum Magazine (Amsterdam).
De Amsterdamse première was onderdeel van een gezamenlijk opgezette vertonings-tour door
Nederland.
Sprekers: 2 | Filmvertoning: 1

2.6.6

FIBER x Transmission in Motion: Lezing Valery Vermeulen | 11 december

Lezing Valery Vermeulen.
In samenwerking met de onderzoeksgroep Transmission In Motion (TiM) (Universiteit Utrecht)
presenteerde FIBER de lezing Composing Data: Making Music from Space, Deep Space and Black Holes door
van dr. Valery Vermeulen. Deze middag was onderdeel van het Transmission in Motion Seminar
(2019-2020): Expanded Practices of Knowing: Interdisciplinary Approaches. Met het seminar onderzoekt
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TiM de mogelijkheden van radicale interdisciplinaire samenwerking tussen media- en performance
studies, wetenschap en de kunsten. Het doel is om een beter begrip te ontwikkelen over nieuwe
manieren om informatie, kennis en expertise tussen de kunsten en wetenschap te delen.
Op uitnodiging van FIBER nam Valery Vermeulen het publiek mee op een ontdekkingsreis op het
snijvlak van muziek en wiskunde. Hij stelde de vraag: “Hoe kan je als kunstenaar en wetenschapper, met
behulp van nieuwe technologieën en paradigma's, nieuwe verbindingen tussen muziek en wiskunde
ontwikkelen?” Zijn uitgangspunten waren het visionaire boek Formalized Music van Iannis Xenakis uit
1968 over de kwantumzwaartekracht en Vermeulens eigen achtergrond als wiskundig/theoretisch
fysicus en musicus. Vermeulen presenteerde een reis in tijd, ruimte en geluid d.m.v. verschillende
projecten, waaronder Krystal Ball en Mikromedas. Het was een reis die naar de nieuwste evoluties van de
astrofysica leidde en hoe deze evoluties de grenzen van de menselijke wetenschappelijke en artistieke
verbeelding verleggen en bevragen. Ook Vermeulens recente werk, samen met de theoretische
natuurkundige Thomas Hertog (een oud-collega en oud-medewerker van Stephen Hawking), kwam ter
sprake.
Deze samenwerking tussen FIBER en Transmission in Motion kwam voort uit eerdere projecten als het
Choreographic Coding Lab 2017 en 2019.
Sprekers: 2 | Filmvertoning: 1

2.7

Internationale Activiteiten

2.7.1

Sensorium 2019 | juni

FIBER bezocht het Sensorium Festival in Bratislava om daar de organisatie en het netwerk te leren
kennen. Wij hebben er over een samenwerking tussen FIBER en Sensorium in de periode 2020 en 2021
- 2024 gesproken. Wij werden ook op de Nederlandse Ambassade in Bratislava uitgenodigd en aldaar is
er gesproken over de mogelijkheden om een uitwisseling tussen beiden festivals op te zetten.

2.7.2

FIBER x KIKK 2019 | november

Van 31 oktober tot 3 november sloegen FIBER en KIKK Festival voor de vijfde keer de handen ineen om
Nederlandse kunstenaars binnen het Waalse festival programma te tonen en de uitwisseling van
kunstenaars en producties tussen Nederland en België te stimuleren. FIBER presenteerde een nieuwe
versie van de installatie The Intimate Earthquake Archiver van de kunstenaar Sissel Marie Tonn binnen de
festival tentoonstelling van KIKK. De samenwerking met KIKK was onderdeel van het
uitwisselingsprogramma Verve, dat door de Nederlandse Ambassade in België werd opgezet. FIBER nam
ook deel aan een matchmaking sessie voor Nederlandse en Belgische professionals uit de creatieve
sector en cultuurorganisaties uit beide landen. Sissel Marie Tonn hield een keynote lezing in het
festivalprogramma. Meer dan 20.000 bezoekers kwamen in aanraking met FIBER’s deelname.
Slot Presentatie Verve 2019 (Brussel)
Op 20 november vond de slotpresentatie van het Verve p
 rogramma plaats in Brussel. Samen met 15
Nederlandse en Belgische organisaties en kunstenaars werd er gesproken over de uitwisseling van
kunstprojecten en op welke manier er sterker kan worden samengewerkt tussen de twee landen. Dutch
Culture, Het Nieuw Instituut en Kunstenpunt waren enkele van de organisaties die aanwezig waren.
Installaties: 1 | Sprekers: 2
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2.8

Publicaties & Lezingen

Naast de eigen publicaties van de interviews, zijn FIBER projecten in verschillende publicaties
opgenomen. Ook ontwikkelde ons team in samenwerking met het tijdschrift Simulacrum (Universiteit
van Amsterdam) één van de tijdschrift uitgaven. Deze uitgave was gekoppeld aan de uitvoer van het
Cartographies of the Vanishing Now Lab. Ook namen wij op uitnodiging deel aan conferenties en expert
meetings. Een korte opsomming vindt u hieronder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Publicatie Random Forests –
 opname Terra Fiction in publicatie Random Forests van Teun
Karelse.
Publicatie Simulacrum x FIBER: Practising Exposure – interview & essays prof. Stacy Alaimo en 9
essays van jonge makers/studenten.
Presentatie van FIBER’s onderzoek tijdens ESA’s Moon/Mars programmering.
Keynote The Next Web 2019 – keynote Jarl Schulp.
Keynote Schiphol Innovatieweek 2019 – keynote Jarl Schulp.
Talk Amsterdam Alternative: AADE 2019 (oktober) – Deelname paneldiscussie over de rol van
de kunst- en cultuur underground van Amsterdam.
Interview: In The Spotlight: Sissel Marie Ton | Interview Sissel Marie Ton door Dutch Culture als
onderdeel van de partnership tussen FIBER en KIKK Festival.
Deelname Symposium Fair International Collaborations – Climate Change d
 oor Dutch Culture Expert meeting over klimaatverandering en internationale samenwerkingen. Tijdens de sessie
in december 2019 werkten meer dan 20 culturele organisaties aan de vraag: hoe kan
internationale culturele samenwerking op een eerlijke en duurzame manier worden ingericht in
betrekking tot het klimaat?
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3.

PUBLIEKSBEREIK & MARKETING

3.1

Introductie

Door de weloverwogen keuze om in 2019 geen FIBER Festival te organiseren, is er een verschuiving in
de realisatie tussen de marketing en het publieksbereik gekomen. De gestelde doelstellingen
betreffende het aantal bezoeken is bereikt. Deze zijn in samenwerking met veel Amsterdamse en
Nederlandse cultuurpartners gerealiseerd. Hiermee heeft FIBER het afgelopen jaar veel nieuwe
bezoekers kunnen bereiken.
In voorgaande jaren heeft FIBER bij de verslaglegging naar het AFK de bezoekers van internationale
samenwerkingen ondergebracht bij ‘producerende activiteiten’. Deze internationale samenwerking met
KIKK Festival heeft uit een producerend onderdeel (de opdracht voor de ontwikkeling van de LFS2
installatie aan twee kunstenaars) en de bezoekers die dit werk bezochten, bestaan. Deze manier van
onderbrenging blijkt niet correct te zijn. De opdracht voor het ontwikkelen van een nieuwe installaties,
in samenwerking met KIKK, valt niet onder de producerende activiteiten van FIBER. Daarom kiezen wij
er in dit jaarverslag voor deze activiteiten en de bijbehorende bezoekersaantallen onder te brengen bij
Presenterende Activiteiten. Dit geeft een helderder beeld van de kernactiviteiten van onze organisatie: de
presentatie van opkomende talentvolle kunstenaars o.a. door middel van een werkopdracht.

3.2

Publieksbereik

3.2.1

Eigen programmering

Labs (allen in Amsterdam)
● Lab #1 – FIBER x CCA Processing Day 2019: 120
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● Lab #2 – FIBER x RYBN: The Offshore Laboratory: 52
● Lab #3 – Choreographic Coding Lab Amsterdam 2019: 24
● Lab #4 – Cartographies of the Vanishing Now Lab 2019: 22
Totaal labs: 218
Concerten, lezingen, tentoonstellingen & performances (allen in Amsterdam)
● FIBER x The Rest Is Noise: 583 bezoekers
● CCL 2019: Art Assembly: 82 bezoekers
● CCL 2019: Open Lab Sessions: 125 bezoekers
● COTVN: Open Lab Sessions: 112 bezoekers
Totaal events: 902
Partnership (in Amsterdam)
● Documentaire Worlds of Ursula K. Le Guin – FIBER x Lab 111: 117
Totaal events: 117
Totaal eigen programmering in Amsterdam: 1237
Totaal activiteiten: 9
Totaal Partnership programmering (in Amsterdam en Nederland):
In Amsterdam: 2500
● FIBER x REACT 2019: 1500
● Museumnacht – FIBER x Waag: 1000
Rest van Nederland: 4585
● FIBER x Gransnaposki Festival: 4500
● For The Record + Geological Filmmaking – FIBER x Het Nieuwe Instituut: 40 (2 activiteiten)
● Lezing Valery Vermeulen – FIBER x Transmission in Motion: 45
Totaal: 7085
Totaal activiteiten: 6

3.2.2
●
●
●

3.2.3
●
●

Bereik per stadsdeel
Amsterdam Noord: activiteiten 5 | bezoeken: 1851
Centrum: activiteiten 5 | bezoeken: 1769
Amsterdam West: activiteiten 1 | bezoeken: 117

Internationaal
KIKK Festival 2019 – Lezing Sissel Marie Tonn: 400
KIKK Festival bezoekers tentoonstelling: 20.000

Totaal Internationaal: 20.400 | Totaal activiteiten: 2
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3.3

Toezeggingen AFK

In 2018 heeft FIBER onderstaand publieksbereik als doelstelling ingediend:
Onderdeel 2019

Gerealiseerd in
2019

Doelstelling
totaal 2019
(begroot)

Tentoonstelling
(begroot
bezoeken)

Performances
(begroot
bezoeken)

LAB/
Workshop/Talk/
Installatie
(begroot)

FIBER Festival

0

3000

1000

400

200

FIBER x TRIN

583

700

0

700

30

Partner Events

7202

Minimaal 4000

nvt

nvt

3000

Summer Lab

365

350

150

0

200

Workshops

172

150

nvt

nvt

150

Studio Visits

0

200

nvt

nvt

200

Totaal (zonder intl)

8322

8400

1000

895

3550

Internationaal

20.400

0

0

0

0

Totaal (met intl)

25.731

8400

1000

895

3550

De doelstellingen betreffende publieksbereik zijn behaald, behalve m.b.t het FIBER Festival 2019.
Hierdoor komt FIBER uiteindelijk 79 bezoekers te kort.
Een groot verschil binnen deze cijfers, is het ontbreken van het FIBER Festival 2019, omdat er begin
2019 doo rdirecteur en bestuur besloten is het festival in 2020 te laten plaatsvinden. Dit is tijdig, ook
met het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, afgestemd en goedgekeurd. Wel is er een veel hoger
resultaat bereikt op de partnership events, waardoor FIBER wel de doelstellingen m.b.t het
meerjarenplan haalt. Ook het bereik via de internationale samenwerking is hoger dan begroot.

Publiek FIBER x The Rest Is Noise 2019
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3.4

Communicatie Resultaten

Website:
● 68.000 bezoekers | 93.000 sessies | 43% verhoging ten opzicht van 2018
FIBER stuurde uit:
● Persberichten: 4
● Nieuwsbrieven: 6
Views & Plays (podcasts en event opnames)
● Podcasts: 18.800 plays
● Vimeo: 92.000 impressions | 3425 views
De Social media werden doorlopend gebruikt om events en gebeurtenissen uit het FIBER archief te
delen. Dit gebeurde op Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin.
● Facebook: 334 nieuwe volgers | van 6977 naar 7311
● Instagram: 2562 volgers
● Twitter: 3573 volgers
● Nieuwsbrief: 1294 volgers
Demografie (op basis van website bezoekers)
Leeftijd 25-34

35-44

18-24

45–54

55-64

65

51,87%

19,80%

16,19%

7,42%

2,98%

1,65%

Man

Vrouw

50,64%

49,36%

Mediapartners
Er word samengewerkt met mediapartners:
● CRACK Magazine
● Gonzo Circus
● Resident Advisor
● Subbacultcha
Bereik via partnerships
● FIBER x The Rest Is Noise 2019:
○ Highlight brochure: 25.000
○ Bezoekers concert-pagina: 2904
○ Facebook event: 273 geweest | 653 geïnteresseerd
○ Persbericht NL & Eng
○ Flyers Amsterdam: 5000
○ Posters Amsterdam: 250
○ Trailer: 9200 views
● FIBER x Grasnapolsky 2019: The Intimate Earthquake (TIEA) is te zien geweest op social media,
in nieuwsbrieven en programmaboekjes. Cees Mertens, programmeur, is geïnterviewd door
Glasnost m.b.t. TIEA, het is ook genoemd in een uitzending van RTV Noord, De Leeuwarder
Courant, Dagblad van het Noorden, en meer kleine en grote lokale bladen, blogs en andere
kanalen. Als er ruimte was in in de media om kunst te bespreken werd TIEA vaak als eerste naar
voren geschoven.
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4.

ORGANISATIE

Directie en organisatie
Stichting FIBER werkte in 2019 met het volgende team:
● Algemeen directeur en artistiek leider: Jarl Schulp | 1 FTE (periode van 12 maanden | zzp)
● Business Developer: Femke Blok | 0,2 FTE (periode van 4 maanden | zzp)
● Productie: Rhian Morris, Danae Kleida | 2 x 0,4 FTE (beiden periode van 5 maanden | zzp)
● Technische productie: Jorick Mulder en Bram Snijders (op project basis)
● Stagiaires: Anastasia Barka | 0,4 FTE (periode van 5 maanden | stage)
● COTVN co-curatoren: Xandra van der Eijk, Mark IJzerman | 2 x 0,2 FTE (beiden een periode van
5 maanden | zzp)
● Onderzoekers COTVN: Michelle Geraerts, Rhian Morris, António Maria Cartaxo | 3 x 0,2 (allen
een periode van 3 maanden)
● Fondsenwerving: Ward Janssen (op projectbasis)
Totaal aantal FTEs: 1,6
Vrijwilligers FTEs: 1,8
Afgelopen jaar was voor FIBER ook een transitiejaar betreft de organisatie. Enkele oudgediende FIBER
teamleden (en mede oprichters) kwamen meer op afstand te staan door eigen projecten en FIBER trok
hierdoor nieuwe, jonge medewerkers aan vanuit het netwerk. Het productieteam bleef gelijk, maar er
ontstonden nieuwe samenwerkingen op curatorieel vlak met externe kunstenaars en er vormden zich
nieuwe teams rondom de verschillende projecten. Een goed voorbeeld hiervan zijn het Choreographic
Coding Lab en het Cartographies of the Vanishing Now Lab. Bij de uitvoer van beide labs zijn aparte
medewerkers betrokken met specifieke kennis op het gebied van dans/choreografie in relatie tot
digitale kunst en bij het COTVN project medewerkers die betrokken zijn bij interacties tussen ecologie
en technologie. Door in de afgelopen periode nauw samen te werken met ons netwerk van kunstenaars
en zelfstandige curatoren, is het mogelijk geweest om gezamenlijk die kennis en expertise binnen de
FIBER activiteiten te betrekken.
Bestuur & Governance Code Cultuur
Het bestuur bestaat uit Lars Brouwer (voorzitter), Susanne Koekenberg (penningmeester), Tim Terpstra
(secretaris) en Chris Julien (algemeen lid). Directie en bestuur volgen de Code Cultural Governance door
deze actief toe te passen in de bedrijfsvoering en het besturen. Ieder kwartaal wordt er vergaderd aan
de hand van de kwartaalcijfers. Hiernaast ondersteund het bestuur de directie ook met aparte meetings,
waarin zaken op het gebied van fondsenwerving/verslagleggingen, zakelijk en artistieke
professionalisering en bedrijfsvoering worden behandeld.
De bestuursleden zijn onafhankelijk en werken in volledige transparantie naar elkaar en de directie, om
belangenverstrengelingen te voorkomen. Wanneer er zich een situatie voordoet waarbij FIBER en een
externe partijen samenwerken - en een bestuurslid zich hierbij indirect betrokken voelt - dan neemt dit
bestuurslid geen deel aan de bijbehorende meeting en bijbehorende beslissing inzake deze
samenwerking. Het bestuur heeft een duidelijke onderlinge taakverdeling en verantwoordelijkheden,
waarbij de klassieke inrichting van voorzitter, penningmeester en secretaris wordt aangehouden. Het
vierde bestuurslid is verantwoordelijke voor de naleving van strategische invulling van de missie, visie
en organisatiedoelstelling. FIBER werkt als organisatie aan haar maatschappelijke waarde via een
cultureel programma en stelt haar middelen, kennis en ervaring in dienst van de bezoekers en
uitvoerende kunstenaars. Dit doet FIBER via publieke activiteiten (zoals concerten en lezingen vonden)
en kennisverspreiding via online documentatie.
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Fair Practice Code
FIBER werkt eraan om ieder jaar meer van de Fair Practice Code toe te passen. Dit doen we stapsgewijs,
zodat we er m.b.t de nieuwe beleidsperiode 2021 - 2024, waarin de code geheel gevolgd gaat worden,
klaar voor zijn. Het is op veel vlakken mogelijk om belangrijke stappen te zetten, zoals bij de vergoeding
van de kunstenaars. FIBER volgt hiervoor de Richtlijnen Kunstenaarshonoraria van het Mondriaan
Fonds. Ook worden vergoedingen naar podiumkunstenaars gecontroleerd op basis van de informatie
van het Fonds Podiumkunsten en de CAO podiumkunsten Theater en Festivals. Dit vertaald zich ook
naar de vergoedingen naar medewerkers. In overleg met hen worden dagtarieven vastgesteld die
marktconform zijn, maar vaak nog wel aan de ondergrens. In 2020 zien we meer financiële ruimte om in
overleg met medewerkers steeds kleinere verbeteringen door te voeren. De algemeen directeur zit met
zijn inkomen niet op een Fair Practice niveau. Het is binnen de bestaande financiële middelen niet
mogelijk hem via Fair Practice te betalen en hem ook in dienst te nemen (inclusief pensioen en
vakantietoelage). In 2020 wordt er wel door directie en bestuur aan gewerkt om hier verbeteringen in
aan te brengen.

Pan Daijing – FIBER x The Rest Is Noise

Code Culturele Diversiteit
FIBER volgt de Code Culturele Diversiteit en probeert op veel gebieden hierin te groeien. In het
jaarprogramma is de samenstelling van sprekers, performers en deelnemers in de regel divers van aard:
kunstenaars met zowel een westerse als niet-westerse achtergrond, een gelijke balans tussen mannen
en vrouwen en is er aandacht voor denkbeelden en onderwerpen buiten een cisgender kader. Wij zien
door deze aanpak ieder jaar meer groei in de diverse samenstelling van het publiek. De leeftijden van de
bezoekers lopen van inmiddels van 22 tot 60 (en hoger). FIBER wil meer tijd gaan investeren in het
actief betrekken van het publiek uit de omgeving van Amsterdam Noord, waar onze organisatie is
gevestigd.
FIBER werkt ook actief aan de betrokkenheid van de medewerkers. Wij bieden hen een veilige omgeving
voor de ontwikkeling, groei en expressie van de eigen identiteit. Ook in de labs en events wordt expliciet
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gemaakt, dat dit ruimtes van inclusie zijn. Wanneer er gedrag voorkomt dat deze inclusie schaadt, zal
onze organisatie direct optreden om dit te stoppen. Wij zien op het gebied van personeel en organisatie
nog veel ontwikkelpunten. Onze organisatie is klein, vandaar dat het moeilijk is om veel doorstroom te
creëren en actief medewerkers met een niet-westerse afkomst te werven. Het bestuur bestaat uit vier
witte bestuursleden en daarom heeft FIBER de zoektocht naar een nieuw bestuurslid met een
niet-westerse achtergrond op de planning staan.
Privacy en GDPR
Onze organisatie volgt de Nederlandse wetgeving en dus ook de GDPR. Er worden geen
persoonsgegevens buiten de organisatie gedeeld. Intern worden persoonsgegevens niet voor andere
doeleinden gebruikt dan waar de eigenaars toestemming voor heeft gegeven.
Vrijkaartenbeleid
FIBER gaat spaarzaam om met vrijkaarten. Los van festival edities, zijn er per event rond de 10-15 vrijen 25 discount kaarten beschikbaar.
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5.

PARTNERS & FONDSENWERVING

5.1

Resultaat fondsenwerving

In 2019 heeft FIBER de volgende activiteiten op fondsenwerving ondernomen:
● Aanvraag Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - Festival 2020 (toegekend)
● Aanvraag Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - Vormgeving (startsubsidie) (toegekend)
● Aanvraag Stimuleringsfonds Creatieve Industrie - Internationalisering (niet toegekend)
● Aanvraag International Visitors Programme Het Nieuwe Instituut (toegekend)
● Aanvraag Prins Bernhard Cultuurfonds - Festival 2020 (toegekend in 2020)
● Aanvraag Fonds21 - Festival 2020 (nog in behandeling)
● Aanvraag Stimuleringsfonds - Professionalisering Instellingen (toegewezen)

5.2

Resultaat partner/sponsorships

Dit jaar heeft ons team de beslissing gemaakt om zich voornamelijk te focussen op de verdieping van
bestaande partnerships en een minimaal nieuwe aan te gaan. De gezamenlijke ontwikkeling van het
culturele aanbod met The Rest Is Noise (Muziekgebouw), Waag, Lab111, REACT, Grasnapolsky en Het
Nieuwe Instituut werden doorgezet en verdiept betreft programmering. Nieuwe samenwerkingen met
Dansmakers, Tolhuistuin (voor activiteiten in 2020) en de Master Ecology Futures werden opgezet.
In samenwerking met FIBER’s business developer Femke Blok is een aanpak ontwikkeld voor een
Innovatie Aanvraag bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst en is de basis gelegd voor een
aanscherping en verbreding van het verdienmodel. Ook zijn er gesprekken gevoerd met mogelijke
sponsoren, waarvan één vergevorderd was. Het merk inzake had uiteindelijk toch besloten om hun
strategie ten opzichte van hun markt te veranderen. De samenwerking met het profiel FIBER bleek hier
hier niet meer in te passen.
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6.

TOELICHTING OP JAARREKENING

In deze bijlage geven we een korte toelichting op de jaarrekening en de financiële resultaten van
stichting FIBER in 2019. Per onderdeel gaan we in op de de resultaten en vergelijken we deze met de
jaarbegroting. Doordat er in 2019 geen grote activiteiten zijn uitgevoerd, zoals het FIBER Festival, zijn
de kosten laag gebleven. Dit zorgt voor een groot verschil met de voorgestelde begroting 2019. De
argumentatie om geen festival in 2019 te organiseren staat beschreven in het bestuursverslag.
Toelichting op de staat van baten en lasten en de balans
Ondanks dat FIBER de kosten en uitgaven goed op elkaar heeft weten af te stemmen en stappen heeft
gezet op de verbetering van zijn weerbaarheid, blijft de situatie fragiel.
De organisatie moet, door de kleine basis van structurele ondersteuning, heel voorzichtig omgaan met
zijn budgetten en heel gefocust middelen inzetten op de strategische groei.
Er is wel groei richting een volledige Fair Practice inrichting, in combinatie met een divers pallet aan
inkomsten.
Lasten 2019
Naast de ontbrekende lasten van het FIBER Festival 2019 (€ 90.000), zijn de belangrijkste posten:
● Beheerslasten Personeel
Hierin zit een groot verschil m.b.t. de inzet van het FIBER team.
Begroot waren een zakelijke leider, een curator en een vaste marketing & communicatie kracht.
Binnen de huidige middelen van FIBER is het niet mogelijk geweest deze posities doorlopend te
realiseren.
Naast de structurele ondersteuning van het AFK (1 FTE), zijn alle projectrealisaties gekoppeld
aan losse activiteiten. Het merendeel van de budgetten wordt besteed aan programmering,
publieksbereik en projectmedewerkers.
Hierdoor is er een verschil van € 49.236.
Onderstaande posten heeft FIBER niet kunnen realiseren in 2019:
○ Zakelijke leiding, Business Development & Ondersteuning: € 12.672
○ Community Curator/Producent (vervalt in 2019 en 2020: 0,6 fte,9 mnd): € 16.632
○ Marketing & Communicatie (vanaf 2020: 0,5 fte, 6 mnd): € 15.708
● De artistiek directeur heeft in plaats van de begrootte € 29.558 (1 FTE) een vergoeding
ontvangen van € 21.000 (1 FTE)
● Beheerslasten materieel:
○ Er is een kleine verhoging van de lasten van \de administratieve kosten. Dit komt door
de werkzaamheden van het administratiekantoor om verbeteringen door te brengen in
de boekhouding (coderingen, software en versimpeling administratie).
● Activiteitenlasten: Materieel
○ Er was € 8000 begroot voor een nieuwe website. Dit is niet gerealiseerd in 2019 en
doorgeschoven naar 2020.
Behaald financieel resultaat en inkomsten
FIBER sluit het jaar af met een algemene reserve van € 3.929 en bestemmingsreserve van € 19.932.
De bestemmingsreserve is gekoppeld aan de fondsenwerving voor het FIBER Festival 2020 en de
ontwikkeling van de organisatie op het gebied van communicatie en presentatie, door de toekenning
van een innovatiesubsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het jaar wordt afgesloten in
een gezonde status, maar nog altijd fragiel, met een gealloceerd budget voor verdere
zakelijke/strategische ontwikkeling in 2020.
Fondsenwerving (projectsubsidies): Begroot € 105.000 | Gerealiseerd: € 64.750 | Verschil: € - 40.250
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FIBER stelde zich tot doel om € 105.000 aan subsidie te realiseren. Hiervan was:
● € 80.000 voor de realisatie van het FIBER Festival 2019
● € 20.000 voor de realisatie van de samenwerking met internationale festivals
● € 5.000 vanuit Gemeente Amsterdam (stadsdelen)
Doordat het FIBER Festival 2019 naar 2020 is verplaatst, zijn de € 80.000 aan fondsenwerving voor
2019 niet gerealiseerd.
De begrootte € 20.000 voor de internationale samenwerking met het KIKK Festival werd niet
gerealiseerd.
FIBER deed een aanvraag voor € 28.000 bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, maar deze werd
niet toegekend.
De volgende fondsenwerving zij wel gerealiseerd:
● Cartographies of the Vanishing Now 2019: € 7500 (Stimuleringsfonds C.I. Vormgeving).
● Een toekenning van € 45.000 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de uitvoering
van een festival editie in 2020.
● Een toekenning van € 11.400 voor de innovatie van de communicatie- presentatie strategie
(Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)
● Een ondersteuning van het Goethe Instituut voor een activiteit in 2020: € 850
Er is aan fondsenwerving gewerkt voor het FIBER Festival 2020.
De uitslagen hiervan komen in 2020 (Mondriaan fonds, VSB, Fonds21 en Prins Bernhard Cultuurfonds).
Publieksinkomsten (tickets): Begroot € 21.400 | Gerealiseerd: € 7.543 | Verschil: € - 13.857
Voor de realisatie van het FIBER Festival waren € 16.000 aan ticketinkomsten begroot (inclusief
workshops en randactiviteiten). Deze zijn door de verschuiving van het festival niet gerealiseerd.
Deze beslissing is in overleg, en met goedkeuring van het FIBER bestuur en het Amsterdams Fonds voor
de Kunst, gemaakt. De resterende € 5.400 zijn zoals begroot wel gerealiseerd. De samenwerking van
FIBER met het Muziekgebouw aan het IJ, begin 2019, is opgezet als een gelijkwaardige financiële
samenwerking. De totale inkomsten van dit programma waren uiteindelijk € 8.734,17. Dit was €
3.334,14 hoger dan begroot.
Inkomsten sponsor & partnerships:  Begroot € 28.000 | Gerealiseerd: € 6.523 | Verschil: € - 21.477
Voor de inkomsten uit sponsorship en partnerships is € 35.000 begroot. Dit bedrag was begroot op de
grote festival editie in 2019. Door het ontbreken hiervan, zijn de sponsorship en partnership inkomsten
veel langer uitgekomen. Het begrootte bedrag is alleen te behalen binnen activiteiten met een grote
zichtbaarheid en veel bezoekers. Er zijn wel inkomsten gerealiseerd op het gebied van sponsorships en
partnership binnen de uitgevoerde activiteiten:
● Samenwerking FIBER x Waag voor de invulling van het Museumnacht programma: € 3.000
● FIBER x KIKK Festival 2019 (curatie/programmering):
€ 2.523
● Opdracht REACT 2019:
€ 1.000
● Totaal:
€ 6.523
Dit is een verschil van € 28.768,- mb.t. de begroting van 2019, mede door het ontbreken van het FIBER
Festival 2019. Bij de inkomsten sponsor en partnership ontbreken nog twee bedragen: het
Muziekgebouw aan ‘t IJ bracht in totaal € 4.000 aan zaalhuur/techniek in en € 2000 programmabudget
binnen de samenwerking FIBER x The Rest Is Noise. Deze staan alleen op de begroting van het
Muziekgebouw en zijn niet vertaald naar de FIBER administratie.
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Overige inkomsten: De overige inkomsten zijn op € 21.800 begroot. Dit bedrag zou bestaan uit een
crowdfunding campagne, distributie en inkomsten uit opdrachten binnen de nieuwe studio tak van
FIBER (het werken in opdracht van externe opdrachtgevers). In retrospect heeft FIBER dit veel te hoog
ingeschat. Door de focus te leggen op de zakelijke ontwikkeling van de organisatie en het FIBER Festival
2020, zijn deze inkomsten niet gerealiseerd. Dit is in de gegeven omstandigheden een bewuste keus
geweest. De organisatie heeft in 2019 niet de bezetting gehad, om aan de hierboven genoemde acties
voor het vergroten van de inkomsten te werken.

7.

TOT SLOT

7.1

Kansen en bedreigingen voor de komende jaren

Sterktes
FIBER heeft een inhoudelijk, experimenteel en verhalend programma en volgt nauwgezet de actuele
ontwikkelingen binnen de internationale digitale cultuur. Hiermee weet het met een heel klein team en
extreem beperkte middelen een urgente en actueel artistieke programmering te realiseren. Deze
curerende kracht - in combinatie met een opgebouwd netwerk van hooggekwalificeerde kunstenaars,
ontwerpers en muzikanten - maakt het mogelijk om onze unieke positie in het Amsterdamse culturele
aanbod te behouden.
Zwaktes
Door het sterk wisselende team - FIBER werkt nog steeds op projectbasis met zeer beperkte budgetten
- is het voor de organisatie moeilijk om continuïteit op te bouwen binnen de marketing & communicatie
én de programmering. Met de huidige ondersteuning van het AFK is er geen vast team te realiseren.
Hierdoor is de organisatie nog altijd onderhevig aan het ritme van hollen of stilstaan.
Het kernteam verandert steeds van samenstelling, waardoor kennis, informatie en processen snel
veranderen of opnieuw moeten worden aangepast. Dit heeft zijn weerslag op het (1) het bereik van de
marketing & communicatie, (2) de zichtbaarheid van het programma (en de uitkomsten) op de social
media, (3) de verwerking van de marketing resultaten en de continuïteit van het zakelijk management.
FIBER heeft zich in 2020 tot doel gesteld - met behulp van een extra innovatiebudget - aan de verdere
professionalisering van de overkoepelende marketing & communicatie strategie en de branding te
werken. Daarnaast staat het uitvoeren van een publieksonderzoek, ter verbetering van de
communicatie- en presentatie strategie, nog steeds op het programma. Wij hopen in 2020 - of in 2021 2024 - eindelijk een zakelijk leider aan te kunnen trekken.
Bedreigingen
Ten tijde van het schrijven van dit Jaarverslag is de globale COVID-19 crises losgebroken. De pandemie
heeft er mede voor gezorgd dat FIBER zijn initiële festival in mei 2020 niet kon uitvoeren. De toekomst
ziet er voor festivalorganisaties (voorlopig) niet rooskleurig uit. Het FIBER festival is nu naar eind
september 2020 verplaatst, maar zal voor een groot deel digitaal moeten gaan plaatsvinden.
Internationale deelnemende kunstenaar en bezoekers, kunnen alleen online gaan deelnemen. Het is
noodzakelijk om op nieuwe manieren na te denken over de waarde, invulling, presentatie en vorm van
de programmering. Andere bedreigingen gekoppeld aan deze ontwikkelingen zijn de grote
onzekerheden op het gebied van de eigen inkomsten. Online activiteiten zijn veel moeilijker te verkopen
en leveren gemiddeld ook veel minder inkomsten op. Bezoekersaantallen zullen vele malen lager liggen
dan begroot is, waardoor opnieuw gekeken moet worden naar de plannen 2020, 2021 - 2024. We zullen
moeten bekijken op welke manier de voorgestelde activiteiten doorgang kunnen vinden, zodat ze
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artistiek en zakelijk iets opleveren, waardoor de organisatie kan blijven bestaan én hopelijk ook
langzaam kan doorgroeien.
Kansen
Nu de maatschappij en de cultuursector door de impact van COVID -19 voor een grote uitdaging staan,
zien wij ook duidelijke dat er zich kansen gaan aftekenen. Deze waren vóór de COVID-19 crises al
zichtbaar, maar de huidige situatie heeft de zichtbaarheid alleen nog maar vergroot. FIBER heeft een
groeiende maatschappelijke waarde door zijn inhoudelijk programmering, die zich op het snijvlak van
kunst, wetenschap en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen bevindt. FIBER bevraagd en werkt
doorlopend aan vragen als: “Welke eerlijke en duurzame maatschappij en wereld willen wij samen
ontwikkelen?” en “Wat is de rol van cultuur in relatie tot technologie daarbij?” Door deze vragen - en
onze positionering - zijn er kansen om onze activiteiten, kennis en netwerk binnen en buiten de culturele
sector en de creatieve industrie in te gaan zetten voor de duurzame en inclusieve verbetering van de
stad. Onze doorlopende inzet op ondersteuning en groei van talentvolle startende cultuurmakers - en de
nieuwe verbindingen die wij leggen tussen makers en grote instellingen en/of bedrijven - zijn hierbij
belangrijke kernelementen.
Andere kansen voor FIBER zijn de adaptieve aard van de organisatie. Doordat FIBER een relatief kleine
organisatie is, die in netwerkverbanden werkt en dit combineert met een community-visie, is onze
organisatie en de programmering wendbaar en adaptief in te zetten. Als kind van de economische crisis
in 2008 heeft FIBER een sterke ervaring opgebouwd op het gebied van het experimenteren met formats
en het werken binnen sterk veranderende financieel-economische kaders. Dit doen we samen met een
breed en levendig netwerk van kunstenaars en culturele partners. Dit maakt ons wendbaar en daardoor
hebben we de mogelijkheden om snel op veranderingen te reageren. Het FIBER Festival is het grootste
publieke moment van de organisatie, maar wanneer deze vorm door de COVID-19 realiteit niet kan
plaatsvinden, dan kan onze organisatie met zijn grote ervaring in modulair werken, de kennis en
activiteiten inzetten om modulair te gaan programmeren in nieuwe contexten.

7.2

Nawoord

Het jaar 2019 bleek een uitdagend maar belangrijk jaar te zijn, waarin een nieuwe, duurzame groei is
ingezet. FIBER heeft de keuze gemaakt om de eigen activiteiten beter in balans te brengen met de
organisatorische bezetting en de activiteiten. De beslissing om in 2019 geen festival editie uit te voeren,
maar ons voor te bereiden op een solide en duurzame editie in 2020, blijkt een goede geweest te zijn.
Er is met het bestuur en team gewerkt aan het bestendigen en versterken van de organisatie en er zijn,
binnen een traject, stappen genomen om de financiële weerbaarheid van de organisatie te vergroten.
Dit jaar is de samenwerking met een business development gestart, om de eigen inkomsten in 2020 met
een realistische aanpak te vergroten en te diversifiëren en er is gewerkt aan de financiële middelen om
de positie van een zakelijk leider te realiseren (die mogelijk in 2020 zou kunnen starten). In 2020 kan
FIBER ook aan de versterking van de communicatie- en presentatie-strategie werken, door de
toekenning van een innovatiesubsidie.
Samen met de focus op de zakelijke ontwikkeling van de organisatie, zijn ook op het artistieke vlak de
doelstellingen en artistieke thema’s, behaald. Met de vier labs heeft FIBER aan een veelheid van
talentvolle startende kunstenaars ondersteuning en experimenteerruimte geboden, waarin zij met
nieuwe culturele en maatschappelijke thema’s konden werken. Dit werd op een interdisciplinaire
methode aangepakt en voor Amsterdamse cultuurbezoekers zichtbaar gemaakt. De doorlopende
samenwerking met culturele partners, podia en festivals maakte het mogelijk om het gestelde aantal
bezoekers met een urgente en grensverleggende programmering te bereiken. Dit alles met het doel een
actieve bijdrage te leveren aan de groei van succesvolle culturele beroepspraktijken en aan de
ontwikkeling van een toonaangevend en bewust cultuuraanbod in de stad.
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