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1. INTRODUCTIE AANVRAAG

FIBER Festival is een meerdaags, avontuurlijk festival 
voor audiovisuele kunstvormen dat de stad Amsterdam 
verbindt met futuristische artistieke toepassingen van 
geavanceerde technologie. Met het programma biedt 
FIBER een ontmoetingsplek aan haar bezoekers en een 
diverse generatie grensverleggende kunstenaars. Het 
festival verbeeldt en reflecteert op een creatieve, inclu- 
sieve en toegankelijke manier op urgente vraagstukken  
van onze tijd.

De wereld, en hiermee ook de stad Amsterdam, verandert 
radicaal. Structuren en perspectieven waarvan we dachten 
dat ze rotsvast waren, zijn versneld aan het transforme-
ren onder invloed van een veelheid van krachten. Grenzen 
zijn aan het verschuiven, staan onder druk of zijn instabiel 
geworden, zowel in onze leefwereld als in de cultuur. Ook 
worden de verweven en onzichtbare interacties tussen 
technologische innovaties, sociale ontwikkelingen, kli-
maat, cultuur en stad steeds vaker evident. De kennis en 
vaardigheden die nodig zijn om deze interacties te kunnen 
lezen, te duiden en er vorm aan te geven, kunnen niet meer 
op traditionele manieren worden ontwikkeld. De juiste 
vragen voor onze tijd, laat staan antwoorden, worden niet 
meer voortgebracht vanuit één enkele discipline, sector, 
culturele achtergrond of individu.

Deze ontwikkelingen zorgen bij veel mensen voor een 
gevoel van onmacht en stuurloosheid; het is allemaal té 
complex geworden en too-big to handle. Juist hier kun-
nen kunst- en cultuur een fundamentele verbindende en 
vertalende rol spelen, die de maatschappij kan helpen met 
het aanpassen aan een nieuw tijdperk. Én daarbij iedereen 
dezelfde kansen geven om deel te nemen. FIBER Festival 
zet met het ondernemingsplan Nieuwe Verbindingen  
Tussen Mens en Materie 2021 - 2024 in op de presenta-
tie van artistieke praktijken in de stad Amsterdam, met 
makers die nieuwe paden van kennisontwikkeling bewan-
delen en hybride vaardigheden bezitten. Onze organisatie 
draagt hiermee direct bij aan de versterking van Amster-
dam als een unieke toon- en ontmoetingsplek voor nieuwe 
kunst en internationale ontwikkelingen. Hierdoor worden 
zowel zijn inwoners in contact gebracht met grensverleg-
gende cultuurvormen van voor hen onbekende stemmen, 
als kansen ontwikkeld voor de groei van startende kunste-
naars binnen hun ontluikende beroepspraktijk.

1A MOTIVATIE AANVRAAG

Met de toetreding van Stichting FIBER tot het Kunstenplan 
2017-2020 van de stad Amsterdam startte een nieuwe fase 
voor de organisatie. Met een bescheiden ondersteuning 
van het AFK (de waarde van 1 FTE) heeft de organisatie in 
de periode 2017 - 2020 een grote ontwikkeling op artistiek 
en organisatorisch vlak kunnen doorzetten. Daarnaast 
is er een stevig aanbod van festivals, tentoonstellingen, 
concert- en debatavonden, podcasts en documentaires 
gerealiseerd, waarin nieuw werk van opkomende kunste-
naars centraal stond.

TERMINOLOGIE 

• Digitale Cultuur: dit zijn cultuurvormen die tot stand 
komen door het gebruik van informatietechnologieën, 
netwerktechnologieën, computers en hard- en  
software. Makers en denkers in de digitale cultuur 
produceren hiermee artistieke media, objecten, 
ruimtes, instrumenten en gereedschappen. Digitale 
cultuur kan van een onderzoekende, kritisch reflec-
terende of scheppende aard zijn. Het werd voorheen 
aangeduid als e-cultuur of nieuwe media.

• Presentatie & Productie: FIBER Festival is een 
festival met een presentatie functie. Wanneer wij 
spreken over (co)producties is dit niet vanuit een 
ontwikkelfunctie. (Co)producties worden gedaan om 
het artistieke aanbod van de stad te versterken en de 
doorstroom van talent naar publiek mogelijk te maken. 
Ons festival is niet actief in de traditionele talent- 
ontwikkeling (lang- of kortlopende talentontwikkeling). 
Wij ondersteunen wel startende beroepspraktijken om 
nieuwe werken te tonen binnen ons festival.

• Makers: kunstenaars (beeldend/podium/media), 
ontwerpers en creative coders.

• Denkers: onderzoekers (artistiek/academisch) en 
wetenschappers.

• Startende makers: de net werkzame en mid-career 
kunstenaars. Ze bevinden zich in de fase na hun 
afstuderen aan een kunstopleiding (BA/MA) en  
bevinden zich nog voor een doorbraak naar landelijke 
of internationale bekendheid.

• Creative Coding: is een hybride en jonge kunstvorm 
die zich begeeft tussen de beeldende kunst, interac-
tion design en de computerwetenschappen. Creative 
coders passen het schrijven van computercode en de 
ontwikkeling van soft- en hardware op een artistieke 
manier toe.
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FIBER vraagt nu opnieuw een vierjarige subsidie aan voor 
de periode 2021 - 2024 met een noodzakelijke financiële 
verhoging om het artistieke aanbod door te zetten (inclu-
sief de een volgende zakelijke professionaliseringsslag). 
Met fair practice als leidraad zal het van groot belang 
zijn om de organisatie te gaan voorzien van een stabiel 
fundament. Alleen vanuit een sterke basis - en uiteraard 
in samenwerking met het opgebouwde netwerk - kan er 
ingezet worden op gecontroleerde groei en het nastreven 
van de beoogde doelstellingen met betrekking tot artistie-
ke ontwikkeling, zakelijke ontwikkeling en publieksbereik.

Hiertoe heeft de organisatie aangestuurd op scherpe 
keuzes. FIBER gaat om deze reden niet méér activiteiten 
uitvoeren, maar minder. Nu is het juiste moment aangebro-
ken om meer tijd, aandacht en middelen aan de activiteiten 
te gaan wijden die het meest succesvol zijn en potentie 
hebben. Waar FIBER in de afgelopen jaren is uitgegroeid 
tot een platform met een veelvoud aan ontwikkelings- en 
presentatie-functies, keert FIBER terug naar de oorsprong: 
het FIBER Festival als kern van een presentatie-functie. 
Een hernieuwde ondersteuning van de stad is essentieel 
om deze functie uit te voeren.

1B AANSLUITING COMMISSIE EN STADSTHEMA

FIBER sluit met het ondernemingsplan aan op de  
commissie en regeling Beeldende kunst, fotografie, nieu-
we media en architectuur. Hiernaast heeft het programma 
ook veel raakvlakken met de disciplines Muziek en Dans. 
FIBER vraagt een ondersteuning aan als presenterende 
instelling met de focus op de ontwikkeling en uitvoering 
van het FIBER Festival en enkele ondersteunende activa-
ties. Het festival sluit ook naadloos aan op het stadsthema 
Hightech Stad: door artistieke toepassingen van experi-
mentele en innovatieve technologie een podium te bieden.

1C HUIDIGE ACTIVITEITEN

FIBER werkt aan het jaarlijkse FIBER Festival dat als 
ontmoetingsplek tussen publiek en jonge, professionele 
beroepspraktijken op hoogwaardige locaties fungeert.  
Het bestaat uit een meerdaagse programmering van 
uiteenlopende performance events, een tentoonstelling, 
lezingen en workshops. Het festival groeide vanaf de eer-
ste editie door tot een internationaal bezocht event waar 
nieuwkomers, gerenommeerde kunstenaars en ontwerpers 
op één podium staan. Hiermee functioneert het festival ook 
als springplank voor jong talent naar nieuw publiek. FIBER 
Festival vond plaats in 2011, 2012, 2015 en 2017 en bereikte 
meer dan 12.000 bezoekers. 2018 was voor het festival een 
tussenjaar met een kleine editie onder de naam  
FIBER Weekends. In 2020 zal de vijfde editie van het FIBER 
Festival plaatsvinden. Tussen de festivals in, organiseert 
FIBER een kleine serie activiteiten in samenwerking met 
binnen- en buitenlandse partners (culturele instellingen en 
festivals).

Tussen 2013 en 2018 organiseerde FIBER de event serie 
Coded Matter(s) in samenwerking met De Brakke Grond. 
Coded Matter(s) startte als een presentatie- en ontmoe-
tingsplek voor publiek dat interesse heeft in installaties 
en voorstellingen die tot stand komen vanuit de verbin-
ding tussen digitale kunst en podiumkunsten. Deze serie 
groeide uit tot een internationaal bekende reeks avonden, 
waarin de kunsten aan stedelijke thema’s gekoppeld  
werden. Internationaal werkt FIBER nauw samen met 
collega festivals als KIKK (Namur), Retune (Berlijn), NODE 
(Frankfurt), Mirage Festival (Lyon), Sensorium (Bratislava) 
voor de uitwisseling, vertoning en ondersteuning van op- 
komende kunstenaars. Dit netwerk maakt het mogelijk om 
nieuwe en unieke producties in Amsterdam uit te nodigen 
en samen met deze partners te produceren. Amsterdamse 
kunstenaars vinden op deze manier de weg naar nieuw 
publiek en internationale podia en worden ook op het FIBER 
Festival gepresenteerd.

“So often we forget that the systems and structures that we take 
for granted are human inventions. They have crystallized into rea-
lities, but if they can take form, then why not those from our own 
heads? Whose world is before us, and more importantly, whose 
world could be?” Mimi Ounoha (FIBER 2018)

Coded Matter(s): Big Bias | Mimi Onuoha

FIBER Tentoonstelling: RAM (2018), Ralf Baecker
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communities wordt kennis en het maken van code en 
software mondiaal beschikbaar. Het zijn kunstenaars die 
de immense mogelijkheden van digitale technologie (data, 
soft- en hardware) omarmen én gelijktijdig meewerken 
aan een rechtvaardige, diverse en visionaire stad. Door de 
programmering van hard- en software vanuit een artistiek 
doel is het mogelijk op een alternatieve manier digitale 
technologie - en de maatschappelijke impact ervan - te 
doorgronden. Gezien de urgentie van de huidige klimaat-
verandering acht FIBER het van groot belang ook het werk 
van makers te tonen die de relaties tussen technologie en 
natuurlijke ecosystemen onderzoeken.

Deze artistieke praktijken sluiten direct aan op de verster-
king van mediawijsheid, ‘systeem-wijsheid’2 en de 21st 
century skills en verrijken dit nog extra omdat mensen 
emotioneel geraakt worden. Juist deze combinatie van 
enerzijds het werkelijke ‘artistieke maken’ en anderzijds de 
culturele reflectie en verbeelding, maakt het mogelijk een 
groot publiek te informeren over de veranderende wereld 
waarvan zij deel uitmaken. Deze nieuwe, hybride manier 
van maken en denken roept om nieuwe strategieën en 
nieuwe allianties tussen disciplines en culturen.

Eén van de belangrijke uitdagingen van onze tijd is:  
“Hoe kunnen we collectief onze wereld opnieuw leren lezen, 
bekritiseren, verbeelden en uiteindelijk vormgeven met 
aandacht voor duurzame en inclusieve veranderingen”? 
FIBER denkt dit te kunnen bereiken door gebruik te maken 
van de scheppende en poëtische kracht van kunst, design 
én culturele diversiteit in relatie tot technologie. Bij FIBER 
krijgt de bezoeker – via de lens van de kunst – toegang tot 
kennis over deze vaak complexe en onzichtbare syste-
men die onze moderne wereld besturen en transformeren. 
Dit alles gebeurd op een menselijke schaal; abstracte 
onderwerpen die dagelijks tot ons komen vanuit de media, 
worden tastbaar en voelbaar gemaakt. Daarbij hanteren 
wij diversiteit en inclusiviteit kernwaarden, omdat iedereen 
een gelijke stem moet krijgen binnen een eerlijke 21ste 
eeuwse stad en maatschappij.

Anno 2020 is één ding duidelijk: de mens heeft een dusda-
nig grote impact op zijn omgeving dat deze steeds insta-
bieler van aard wordt. Enerzijds zien wij, naast de unieke 
mogelijkheden, ook de negatieve invloed van digitale 
technologieën als algoritmische automatisering en artifi-
ciële intelligentie op de sociale verhoudingen, economie en 
cultuur. Met digitale technologieën verstoren en vervormen 
wij onze perceptie van de realiteit en scheppen wij een 
ongelijke en onmenselijke maatschappij. Anderzijds zorgt 
de mens voor een fundamentele herstructurering van de 
aardse systemen, met de huidige klimaat- en ecologische 
crisis als resultaat. Steeds vaker duikt dan ook de term 
Post-Antropoceen op als mogelijk toekomstscenario:  
een wereld zonder de mens, nadat deze eigenhandig het 
leven op aarde voor zichzelf onmogelijk heeft gemaakt.  

1D MISSIE

FIBER is toegewijd aan de presentatie van grensverleg-
gende artistieke producties, die ontstaat door de creatieve 
toepassingen van geavanceerde technologie. Deze presen-
taties zijn erop gericht om een breed publiek te introdu-
ceren binnen het werk van een nieuwe generatie makers 
op het snijvlak van digitale cultuur, design en audiovisuele 
podiumkunsten. 
 Een aanbod waar verwondering en kennisuitwisseling 
hand-in-hand gaan met kritische reflectie op de sociale, 
culturele en ecologische impact, die digitale technologie-
en hebben op het leven van de inwoners, de stad en haar 
omgeving. FIBER stimuleert de diversiteit en inclusie in 
cultuur, als onderlegger voor persoonlijke groei, artistieke 
vernieuwing en maatschappelijke verbetering.

2. ARTISTIEK BELANG

2A ARTISTIEKE VISIE EN UITGANGSPUNTEN

Visie

“Computation does not merely augment, frame, and  
shape culture; by operating beneath our everyday,  
casual awareness of it, it becomes culture.”  
James Bridle, The New Dark Age 

De verweving van digitale technologie met het functioneren 
van onze hedendaagse maatschappij heeft een immense 
impact op de sociale verhoudingen en onze leefomgeving. 
Hierbij valt te denken aan alle (on)zichtbare data gedreven 
processen, sensortechnologie, robotica, algoritmes en 
artificiële intelligentie. Nieuwe technologieën worden rap 
opgepakt en door de markt geïmplementeerd in bijna alle 
facetten van het dagelijkse leven: media, zorg, natuur- 
beheer, de arbeidsmarkt en nog veel meer. Onder invloed 
van de wereldwijde versnelling van informatiedeling en 
technologische ontwikkelingen zien we de maatschappij en 
de natuurlijke ecosystemen ingrijpend veranderen, en niet 
altijd ten goede voor mens en omgeving. Deze ontwikke- 
lingen zijn bovendien vaak niet tastbaar en spelen zich  
af op een niet-menselijke schaal. De behoefte om ons  
tot technologische processen in een menselijke maat  
te kunnen verhouden, is groot. Het FIBER Festival biedt  
het publiek een aanbod dat via artistieke middelen deze 
onderwerpen verkent én toegankelijk maakt.

FIBER ziet hierin een cruciale rol voor een nieuwe trans-
disciplinaire generatie kunstenaars, die opereert tussen 
de (podium)kunst, beeldende kunst, ontwerp, wetenschap, 
technologie en ecologie.  Deze makers gebruiken proto-
typing methodieken en Do It With Others 1 strategieën om 
nieuwe multimediale verhalen te vertellen over de wer-
king en invloed van technologie. Via online open-source 

1  Do It With Others – http://archive.furtherfield.org/projects/
diwo-do-it-others-resource

2  James Bridle spreekt over “real systemic literacy” als noodza-
kelijke vaardigheid om de moderne wereld te kunnen bevatten en 
vormgeven.
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reflecteren op een nieuwe verhouding met de systemen 
waarin wij leven. 

Met het thema Nieuwe Verbindingen Tussen Mens en 
Materie nodigt FIBER de stad uit voor een eigenzinnige 
zoektocht naar een toekomstig wereldbeeld. Om met dit 
immense thema binnen vier jaar gefocust en herkenbaar 
te kunnen opereren, zijn er twee subthema’s uitgewerkt die 
elk een eigen ruimte bieden voor presentaties, documen-
tatie en de verspreiding van opgedane kennis. Een extra 
onderzoeksvraag - hoe ontwikkel je een diverse community 
om de thema’s invulling te geven - zal door ons gekoppeld 
worden aan de programmering met ook het doel de diversi-
teit en inclusie te vergroten.

Subthema’s
We splitsen het hoofdthema naar twee subthema’s uit, die 
soms sterk in elkaar grijpen. Door ze apart te benoemen 
kunnen we het publiek, kunstenaars en partners een dui-
delijk raamwerk bieden, waarin we ons hoofdthema gaan 
uitvoeren. De subthema’s zijn ook te lezen als:
1. Wat gaan we doen? – Subthema: Sensory Storytelling & 

(Non)Human Performativity
2. Wat gaan we daarvan leren? – Subthema: Hyper Literacy
• Hoe, en met wie gaan we dat doen? – Onderzoeksvraag: 

Culture of Community

• Subthema 1: Sensory Storytelling & (Non)Human  
Performativity 
In het eerste subthema staan artistieke, performatieve 
producties centraal, die ontstaan op het kruispunt tus-
sen het menselijke en niet-menselijke. Denk hierbij aan 
artistieke uitkomsten die tot leven komen in de communi-
catie tussen de kunstenaar en zelflerende software (zoals 
artificiële intelligentie), het werken met levende biologische 
materialen en het creëren van speculatieve gedaantes 
en werelden - zoals posthuman omgevingen. Met de 
term posthuman wordt een entiteit, systeem of process 
beschreven dat zich in een staat buiten het menselijke 
bevindt. Dit subthema stelt ons in staat audiovisuele 
performances, live sets en performatieve installaties te 
tonen, die nieuwe verbindingen tussen mens, machine en 
de natuur op een zintuiglijke manier laten ervaren.

Of, wanneer wij toch een manier vinden om de huidige 
crises het hoofd te bieden, een wereld waarin de mens 
niet langer meer centraal staat. Waarin wij ons op nieuwe 
manieren verhouden met planten, dieren, landschappen, 
levend- en niet levende materie en nieuwe technologische 
entiteiten.

Meerjaren hoofdthema 2021 - 2024
Hoe gaan we om met deze nieuwe periode die ons wes-
terse denken en handelen volledig zal doen kantelen? 
Hoe kunnen we enerzijds ons verhouden met de radicale 
instabiliteit van de natuurlijke omgeving en anderzijds de 
cognitieve kanteling in ons mensbeeld omarmen? Met het 
meerjaren thema Nieuwe Verbindingen Tussen Mens en 
Materie zal FIBER onderzoeken op welke manier kunst en 
ontwerpen kunnen bijdragen aan nieuwe perspectieven 
op de komende instabiliteit; binnen technologie, ecologie, 
cultuur en sociale verhoudingen. 

Want: hoe kunnen we grip krijg op een klimaatcrisis die zo 
immens groot is? Nieuws en media staan er bol van. Het 
verdeelt mensen in voor en tegen, of creëert een immens 
gevoel van onmacht. Toch zullen we ons er als maatschap-
pij mee moeten gaan verhouden. De vraag is alleen hoe? 
FIBER denkt dat kunst en cultuur een ander gesprek en 
begrip kan ontwikkelen over ons tijdperk én de verbeelding 
van mogelijke toekomstscenario’s. Via de uitwisseling  
van verhalen, dialoog en zintuiglijke ervaringen dragen  
wij bij aan een uitwisseling van kennis en inzichten op  
menselijke maat.
 
Met ons thema wil het FIBER Festival bijdragen aan het 
anders gaan denken en handelen van de mens. Daarvoor 
moeten we ons gaan verplaatsen in andersoortige toe-
komsten en verledens. Hoe zijn we hier terecht gekomen? 
Welk denken en handelen is er nu nodig? Hoe verhouden 
we ons met andere entiteiten op deze wereld: mensen en 
niet-mensen? Welke rol speelt de digitale revolutie - en 
hierbij ons digitale gedrag -  binnen de huidige klimaat-
crisis? Kunnen we wetenschappelijke data en inzich-
ten anders begrijpen via een artistieke en lichamelijke 
ervaring? Het FIBER Festival presenteert kunstwerken, 
performances, workshops en organiseert gesprekken die 

Terra Economia (2017), Monique Grimord. FIBER Festival 2017

The Intimate Earthquake Archive (2017), Sissel Marie Tonn



6

FIBER Festival: Algemene Introductie
Met het festival slaat FIBER een brug tussen enerzijds 
de audiovisuele kunsten - performances en muziek die 
tot stand komen via kruisbestuivingen tussen creative 
coding, design en de ontwikkeling van hard/software - en 
anderzijds het veld van kritische digitale cultuur, waarbij 
in een mix van design, engineering en academisch onder-
zoek wordt gereflecteerd op de implementatie en impact 
van technologie in onze maatschappij. Het festival brengt 
makers én publiek in contact met digitale vaardigheden, 
gereedschappen en urgente maatschappelijke thema’s 
en biedt bovenal een uitdagende omgeving voor unieke 
ontmoetingen en zintuiglijke ervaringen. De bezoeker 
kan zich onderdompelen in een mix van installaties, live 
performances, panels en talks en workshops. Door dit alles 
binnen een inspirerend, multi-sensorisch en toegankelijk 
publieksprogramma te presenteren, weet het FIBER  
Festival zowel cultuurbezoekers als professionals uit de 
kunst en creatieve sector aan te trekken.

FIBER Festival: Tentoonstelling – Activiteit 1
Met de festival tentoonstelling neemt FIBER een herken-
bare en jaarlijkse plek in, in het culturele landschap van 
de stad. Met onze tentoonstellingen tonen we niet alleen 
de veelbesproken technische mogelijkheden van tech-
nologie - dit aanbod is er genoeg in Amsterdam - maar 
nodigen we de bezoeker uit om zelf actief de sociale en 
speculatieve mogelijkheden te leren kennen. Bij FIBER is 
het bijvoorbeeld mogelijk om VR uit te proberen, maar ook 
een radicaal andere toepassing te ervaren. Hoe werken bij-
voorbeeld Westerse én niet-Westerse kunstenaars met VR, 
om hun invulling te geven aan een verhaal over een nieuwe 
toekomstige planeet? Deze artistieke benadering wordt 
ook doorgezet met een selectie van projecten die zich 
bevinden tussen installatiekunst, videokunst, technologie, 
data/software en geluidskunst.

De twee subthema’s Sensory Storytelling & (Non)Human 
Performativity en Hyper Literacy worden ieder jaar uit-
gewerkt binnen een verhalend tentoonstellingsconcept. 
FIBER toont een selectie van werken die de bezoeker 
binnen deze relatief complexe thema’s introduceert, hun 
verbeelding stimuleert en ze over kritische vragen laat 
nadenken. Daarbij wordt het eerste subthema inhoude-
lijk uitgewerkt: waar gaan deze kunstwerken over én hoe 
verhouden ze zich met het thema? Het tweede subthema 
wordt gebruikt als verdiepend educatief middel om onze 
bezoekers te introduceren in de vaardigheden en proces-
sen waaruit het werk is voortgekomen. Dit met het doel de 
verschillende vormen van ‘geletterdheid’ bij bezoekers te 
stimuleren. 
 De tentoonstelling selectie voor 2021 zal zich richten  
op werken die de bezoeker de conflicterende relatie  
tussen technologie en ecologie laten ervaren, nu en in de 
toekomst. Kunstenaars die FIBER momenteel bij de ten-
toonstelling vinden passen, zijn Xandra van der Eijk (NL),  
Arvid & Marie (NL), Mary-Audrey Ramirez en LUKAS8K 
(DE) en Tarik Barri (NL/Saoedi Arabië).

 • Subthema 2: Hyper Literacy 
In Hyper Literacy ligt de focus op het onderzoek, de ontwik-
keling en verspreiding van een verzameling van vormen van 
‘geletterdheid’. Wij noemen deze samenstelling zelf Hyper 
Literacy, wat een afleiding is van het concept hyperobject 3 
van de schrijver, filosoof en professor Timothy Morton. Een 
hyperobject is een entiteit met zulke grote tijdsbepaalde 
en ruimtelijke dimensies, dat traditionele ideeën over wat 
een object is, er niet op toe te passen zijn. Voorbeelden 
hiervan zijn de klimaatverandering, de financiële markt 
en het internet. Morton beschrijft hoe deze ongrijpbare 
hyperobjecten een fundamentele impact hebben op ons 
denken, handelen, onze samenleving en hoe wij daarin poli-
tiek, economie en cultuur ervaren. Binnen Hyper Literacy 
worden een aantal bestaande vormen van geletterdheid 
gecombineerd: 
a. Digitale geletterdheid is de vaardigheid om zelf code,  

software en hardware te kunnen begrijpen en schrijven. 
b. Ecologische geletterdheid is de vaardigheid om 

de wereld te kunnen lezen vanuit een ecologisch 
perspectief. 

c. Zintuiglijke geletterdheid is de capaciteit om onze 
realiteit te kunnen ervaren op verschillende zintuiglijke 
lagen.

d. Systeem geletterdheid is de vaardigheid om zonder 
zeer specifieke technische kennis de effecten van  
complexe technologie te kunnen doorgronden.

De interne onderzoeksvraag met titel Culture of Communi-
ties behandelen wij bij hoofdstuk 6B.

2B TOELICHTING OP HET ACTIVITEITENOVERZICHT

FIBER FESTIVAL

Tentoonstelling 

Audiovisuele Performances 

Conference 

Workshops & Educatie 

PLUGIN 

 Sensory Storytelling & (Non)Human Performativity

 Hyper Literacy

Het activiteitenoverzicht bestaat uit twee programmalij-
nen, die bestaan uit verschillende activiteiten:
1. FIBER Festival – jaarlijkse internationale festival editie.  

Het festival bestaat uit vier onderdelen: Tentoonstelling 
(dag), Audiovisuele Performances & Muziek (avond & 
nacht), Conference: Kennis & Verdieping (dag) en Work-
shops & Educatie (dag).

2. Plug-In – een serie activiteiten binnen de programmering 
van andere culturele partners in verschillende stadsdelen 
tussen de festival-edities.

3  Hyberobjects (2013), Timothy Morton
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Eén uitwerking van het thema Sensory Storytelling & (Non)
Human Performativity in concrete werken is de aandacht 
voor een tendens waar FIBER in het programma blijvend 
ruimte voor gaat maken: het werken met ‘worldbuil-
ding’-technieken bij performances. Worldbuilding is een 
narratieve en visuele techniek om alternatieve werelden te 
scheppen. Dit gaat gepaard met een opkomst van CGI4- en 
gametechnologie, die steeds vaker door kunstenaars wor-
den ingezet binnen live acts in het nachtleven. Een artistie-
ke ontwikkeling die hierdoor gaande is, is de verschuiving 
van een VJ-cultuur naar meer ruimtelijke storytelling en 
visionaire cinematografische verbeeldingen. Een voorbeeld 
zijn de verbeelding van speculatieve en hypermoderne ste-
den, die onder invloed van technologische versnelling, geo-
politieke krachten en klimaatverandering tot dystopische
plekken zijn veranderd.

Acts die passen binnen deze programmering zijn 
DRKNGHTS Collective (NL), Mark IJzerman & Sébastien 
Robert (NL) Corin (AUS), upsammy & Leeza Pritychenko 
(NL), Pher (Iran) & Nikki Hock (NL) en Ryoichi Kuroka-
wa (JP/DE). Als voorbeeld: Laatstgenoemde ontwikkelt 
op ecologische data-gebaseerde performances over de 
onzichtbare systemen van de natuur. Kurokawa laat ons 
op een onmenselijke schaal naar de wereld kijken door het 
gebruik van wetenschappelijke data.

Festival: Conference – Kennis & Verdieping – Activiteit 3
Het programma-onderdeel ‘Conference – Kennis &  
Verdieping’ bestaat uit twee dagen met lezingen, panel-
gesprekken en Q&A sessies. Het biedt de bezoeker een 
culturele en theoretische verdieping op de thema’s.  
Bezoekers worden of meegenomen in actualiteiten, 
artistieke maakprocessen of leren de artiest achter een 
audiovisuele performance kennen. Kenmerkend voor FIBER 
is dat startende talenten samen op één podium staan met 
bekende namen. FIBER heeft in het verleden succesvol een 
aantal kennis- en verdiepings-programma’s gerealiseerd 
(binnen het festival maar ook met series als Coded  
Matter(s)) en daarmee een substantiële achterban opge-

In de periode 2021 - 2024 gaan wij ons richten op:
• Vergroten van de culturele diversiteit in de selectie.  

Kunstenaars met een niet Westerse culturele achtergrond 
brengen andere vormen van cultuur, kennis en zienswijzen 
mee. Diversiteit is, binnen de onderwerpen waar FIBER aan 
werkt, een noodzaak.

• De schotten tussen disciplines verdwijnen steeds meer. 
Makers presenteren werk dat zowel een installaties, 
performances als een grootschalige gechoreografeerde 
ruimtes is. De komende jaren wil FIBER steeds meer ruimte 
gaan bieden aan dit soort multidisciplinaire projecten. Ook 
bezoekersgroepen met verschillende interesses komen op 
die manier samen.

• Binnen de selectie van werken is er veel ruimte voor star-
ters en mid-career kunstenaars.

Aansluitend op de toetsing ‘haalbaarheid’ van het AFK 
kiest ons team ervoor om ieder jaar een basistentoonstel-
ling te realiseren met minimaal 10 werken op één locatie. 
Wanneer er een erg succesvolle fondsenwerving en spon-
soring is behaald, zal de tentoonstelling in de jaren 2022 en 
2024 groter worden uitgebouwd en mogelijk op meerdere 
locaties plaatsvinden (inclusief meer grootschalige  
werken). Om doorlopend een nieuw aanbod te kunnen 
tonen binnen Amsterdam, zal FIBER ook samenwerken in 
de vorm van co-producties vanuit ons netwerk.

Festival: Audiovisuele Performance & Muziek – 
Activiteit 2
De avond- en nachtprogrammering van het festival staat 
volledig in het teken van live performances die ontstaan 
vanuit kruisbestuivingen tussen mediakunst, geluidskunst, 
digitale media, film en hedendaagse elektronische muziek. 
Van kamergrootte projecties, 360 graden geluidservaring, 
ruimtelijke installaties met licht, rook en gemotoriseerde 
objecten tot aan materiaal experimenten op microscopisch 
niveau. Ook de ruimtelijke scenografie van de locatie zelf 
is een belangrijk onderdeel. Door met kunstenaars en pro-
grammeurs een ontwerp te maken van licht, projecties en 
architectonische interventies, ontstaat er een ruimtelijke 
festival-ervaring, die de bezoeker ondergedompeld in een 
multi-sensorische beleving. Ook worden er live performers 
en visuele kunstenaars aan elkaar gekoppeld voor speciale 
samenwerking binnen het nachtprogramma.

4  Computer Generated Imagery, verbeelding-technologie die  
gebruikt wordt in de wereld van film, games en VR

Tentoonstelling FIBER Festival: Prima Materia Tarik BarriFIBER Tentoonstelling
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klimaatverandering in kaart te brengen. COTVN wil de 
impact van de groeiende ecologische instabiliteit op de 
moderne maatschappij vastleggen. In de tweedaagse 
workshop zullen kunstenaars met environmental data 
(satelliet en sensor-data) gaan werken. Het project is als 
pilot in 2019 al gestart.

• Workshop – Virtual Reality For Critical Performances: in 
deze workshop leren deelnemers om VR-technieken te 
gebruiken binnen het ontwikkelen van een kunstwerk of 
performance. Ze leren op welke manier het mogelijk is om 
verhalen en composities te maken.

Gekoppeld aan het festivalprogramma bieden wij oplei-
dingen (kunstvakonderwijs HBO en MVO), universiteiten 
en scholen (met een speciale aandacht voor Amsterdam 
Noord) een rondleiding door de tentoonstelling met een 
introductie op het thema en de maakprocessen. FIBER en 
Tolhuistuin hebben eerder al besproken dat er een inte-
resse is om hierbij elkaars kennis en netwerk te koppelen. 
Workshops kunnen op maat worden aangeboden i.s.m. met 
kunstenaars die wij presenteren.

Plug-In: partnership programma – Activiteit 5 – 8
Tussen de festivaledities in presenteert FIBER met de 
activiteitenlijn Plug-In een serie kleine activaties binnen 
de programmering van andere culturele partners. Soms is 
dit één installatie of een film binnen het programma van 
een partner, andere keren wordt FIBER uitgenodigd om 
een avond samen te stellen. Deze partnerships maken het 
voor FIBER mogelijk om tussen de festivals in, ons publiek 
te binden, makers te presenteren op nieuwe locaties en 
tegelijk nieuwe bezoekers te interesseren voor het festival. 
Ook maakt Plug-In het mogelijk om door de stad te reizen 
en binnen diverse culturele contexten en locaties aanwezig 
te zijn. Plug-In heeft dan ook een vijfledig doel:
1. Nieuw publiek en partnerships binden aan het FIBER 

Festival.
2. Unieke artistieke presentaties te tonen die niet binnen het 

festival kunnen plaatsvinden;
3. Thematisch en community-gericht onderzoek te doen; 
4. Het merk FIBER te laden;
5. Publieksbereik te vergroten en publieksbinding te 

versterken;

Op basis van de ervaring vanuit de periode 2017 - 2020 is er 
voor 2021 - 2024 gekozen om de activiteiten binnen Plug-In 
sterk te beperken en hiermee de focus op het festival en op 
Amsterdam te leggen. Enkele activiteiten die de afgelopen 
vier jaar hebben bijgedragen aan de groei van het festi-
valpubliek worden wel voortgezet en zijn te realiseren met 
minimale middelen. De activiteiten zijn:

• FIBER x The Rest Is Noise | Concert | Januari 2021 - 2024 
Een terugkerende samenwerking tussen FIBER en het 
Muziekgebouw aan ‘t IJ in het eerste weekend van elk 
nieuwe jaar. Het is een audiovisuele performance- en 
kunstprogramma met een selectie van internationale 
toonaangevende namen, op het snijvlak tussen media 
kunst, muziek, scenografie en, steeds vaker, choreografie 

bouwd. Daarbij onderscheid het zich van ander vergelijk-
baar aanbod op het gebied van publieksgerichtheid en 
toegankelijkheid. Dat maakt dit programmaonderdeel een 
aspect van FIBER met grote potentie. Dit festival- 
onderdeel wordt ook goed bezocht door de internationale 
professionele bezoeker die hier zijn inspiratie, kennisont-
wikkeling en het versterken van zijn professionele netwerk 
komt zoeken.

Naast de grotere lezingen op het podium, bieden we met 
kleinere break-out sessies een informele ruimte voor 
dialoog. Hiermee willen we de afstand tussen bezoeker en 
spreker zo klein mogelijk maken. Met deze sessie geven 
we gehoor aan de vraag van onze bezoekers om meer 
directe gesprekken en ontmoetingen in het programma te 
faciliteren, waardoor het festival sterker gaat werken als 
matchmaking-omgeving en als plek voor de uitwisseling 
van ideeën. Voor zowel de Nederlandse als de interna- 
tionale professionele bezoekers, organiseert FIBER naast 
de lezingen ook netwerk- en matchmaking-momenten bin-
nen de conferentie. Er is een speeddate, waarbij internati-
onale curatoren de kans krijgen om Nederlandse talenten 
te ontmoeten. Zo worden organisatoren en curatoren van 
buitenlandse festivals geïntroduceerd binnen het digitale 
cultuuraanbod in Amsterdam.

Festival: Workshops & Educatie – Activiteit 4
FIBER biedt in dit programma een veelheid van workshops: 
voor mensen die nog nooit met code of technologie hebben 
gewerkt én voor de professionele makers. Het aanbod is 
dusdanig onderscheidend, dat internationale bezoekers 
Amsterdam aandoen voor het festival en dit combineren 
met een deelname aan een workshop. Workshops worden 
gegeven door de kunstenaars die op het programma staan 
en kennis/vaardigheden overdragen binnen het dagpro-
gramma. Het workshop-programma richt zich zowel op 
lokale als nationale makers, maar ook op de internationale 
professionele bezoekers die wereldwijd op zoek zijn naar 
de verdieping van hun beroepspraktijk, nieuwe inzich-
ten en het ontmoeten van nieuwe mensen. In workshops 
voor experts werken verschillende disciplines met elkaar 
samen, om zo een onderwerp op een interdisciplinaire 
manier te benaderen. Hieronder beschrijven we drie voor-
beelden van workshops die binnen deze activiteit zouden 
kunnen plaatsvinden:

• In het (Non)Human Performativity Lab wordt de belichaam-
de kennis betrokken, die voortkomt uit de wereld van 
de dans, choreografie en wetenschap. Door lichamelijke 
interacties met technologie, zoals artificiële intelligentie, 
ontstaan er nieuwe ervaringen en inzichten, die niet van-
zelfsprekend zijn bij een traditionele, cognitieve benadering 
van technologie. Dit is een voortzetting van het Choreo-
graphic Coding Lab (2017, 2019) i.s.m. partners als  
ICKAmsterdam en Motion Bank (Hochschule Mainz).

• Cartographies of the Vanishing Now Lab (COTVN):  
een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat de 
mogelijkheden van zintuiglijke kunst en alternatieve  
cartografische methoden onderzoekt om de impact van  
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2C  POSITIE ORGANISATIE

FIBER vormt een belangrijke schakel in de ketenverbinding 
tussen publieksgroepen, makers, ontwikkelinstellingen en 
sectoren buiten de kunsten. De activiteiten sluiten hiermee 
ook goed aan op de drie ambities van de Digitale Stad (Vrije 
digitale stad, Inclusieve digitale stad en Creatieve digitale 
stad). Hieronder gaan wij in op de positie van de organisatie 
vanuit de functie voor presentatie aan publiek en vanuit de 
positie voor makers. 

De belangrijkste activiteit van FIBER, het jaarlijkse FIBER 
Festival, dankt haar bestaansrecht aan de benadering  
van onderwerpen en een sterke lokale inbedding in het  
culturele ecosysteem. FIBER is negen jaar lang een  
constante factor geweest in het culturele aanbod van 
Amsterdam en weet een breed publiek (voor verdere 
toelichting verwijzen we naar hoofdstuk 5) te interesseren 
voor kunst en cultuur van de 21ste-eeuw. Zowel kenners, 
liefhebbers als nieuwkomers worden welkom geheten. 
Door een inspirerend, multi-sensorisch en toegankelijk 
publieksprogramma te presenteren, weet FIBER zowel 
algemene bezoekersgroepen als de professionals uit de 
kunst sector en creatieve industrie te verwelkomen. FIBER 
verbindt kunst met technologie in de stad en bezoekers 
worden op een toegankelijke manier geïntroduceerd binnen 
urgente, maar vaak complexe maatschappelijke thema’s. 
Het festival toont aan de hand van het werk van talentvolle 
en gevestigde makers de nieuwste ontwikkelingen binnen 
digitale cultuur. FIBER draagt hiermee actief bij aan het 
vergroten van de technologische, sociale en ecologische 
kennis binnen onze hedendaagse maatschappij. Het toont 
aan welke fundamentele rol kunst en cultuur hierbij kan 
innemen. 

De ontmoeting tussen publiek en maker is één van de 
belangrijkste en unieke elementen binnen het FIBER  
Festival ten opzichte van vele collega-festivals. De  
makers nemen het publiek mee in de onderwerpen  
en maakprocessen die achter hun werk schuil gaat. 

In verhouding met andere festivals programmeren wij over 
de grenzen van verschillende disciplines heen, met een 
sterke focus op jonge makers. Vanuit deze positie werkt 
FIBER op lokaal niveau samen met organisaties als Waag, 

en dans. Het geeft beide organisaties ook de kans om nog 
onbekende (inter)nationale audiovisuele kunstenaars met 
een niet-westerse achtergrond en culturele uitingen, op 
een groot en landelijk podium te presenteren. De samen-
werking is gestart in 2017 en bijna ieder jaar is de grote zaal 
van het Muziekgebouw uitverkocht. Deze activiteit wordt 
strategisch ingezet in aanloop naar ons festival. Via het 
netwerk van het Muziekgebouw kan FIBER nieuwe doel-
groepen bereiken.

• Amsterdam Digital Art (ADA) | September | participatie | 
Tolhuistuin e.a. partners 
Binnen de Tolhuistuin en met enkele Amsterdamse com-
munities als de Interactive Storytelling Meetup, Hackers & 
Designers en Creative Coding Amsterdam presenteren wij 
een zomerdag in de tuin. Met participatieve lezingen, work-
shops en muziek kan het publiek kennismaken met digitale 
kunst. Bezoekers kunnen leren muziek te maken met code, 
kleine robots solderen of leren over het gebruik van  
Arduino’s. FIBER zal zijn programma onderdeel toespitsen 
op het werken met geluid, data, de tuin en klimaatveran-
dering. ADA staat ook voor een inclusieve benadering van 
technologische ontwikkeling en toepassingen en refereert 
naar Ada Lovelace (1815-1852); de ontwerpster van het 
eerste computerprogramma. Naast het betrekken van een 
algemeen publiek, richten we ons ook op studenten en, 
middelbare scholieren. Onderdeel van het programma zijn 
enkele studio visits die toegang bieden tot de werkplekken 
die vormgeven aan de hedendaagse kunstenaarsprak-
tijk. Jongeren die normaal geen toegang hebben tot deze 
plekken, kunnen nu zelf de makers ontmoeten en daarmee 
in gesprek gaan.

• Co-presentatie kunstwerken en talks binnen andere  
festivals & organisaties 
FIBER heeft in de periode 2017 - 2021 de vertoning van werk 
van talentvolle jonge kunstenaars binnen andere festivals 
mogelijk gemaakt. Dit waren o.a. Grasnapolsky Festival, 
REACT Conference en het Amsterdam Dance Event.  
Ook gaven we lezingen (The Next Web 2019) over onze  
thema’s en onderzoek. Wij zetten dit door binnen de  
periode 2021 - 2024.

FIBER x TRIN 2019 | Macular

Alt C (2018) Michael Sedbon
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4. De samenwerking met collega-festivals in het buitenland 
worden ondergebracht in één samenhangend meerjaren-
project dat start in 2021. Dit project heeft al doel om via  
uitwisseling van kunstenaars het publiek een nieuw  
aanbod te bieden.

5. FIBER zet voor de periode 2021 - 2024 in op de ontwikkeling 
en uitvoer van een online kennis-archief, integraal gekop-
peld aan het FIBER Festival. Activiteiten die FIBER nu al 
uitvoert – interviews, essays, beeld rapportages, podcasts, 
live opnames en video-content – worden samengebracht in 
één centrale locatie en gekoppeld aan de bedrijfsstrategie.

Professionele ontwikkeling 2021 - 2024
Met een nieuwe ondersteuning 2021 - 2024 zien we de 
ruimte om werkzaamheden beter onder te brengen bij de 
verschillende functies. Op dit moment moet de directeur/
artistiek leider nog veel dubbelfuncties vervullen op  
artistiek, organisatorisch en financieel vlak. Maar ook 
andere functies moeten soms bijspringen bij commu-
nicatie- of productie-taken. Met continue aanwezigheid 
van een zakelijk leider kunnen zij zich weer verder gaan 
ontwikkelen in hun specifieke functies. Wij zien dat als een 
belangrijke verdieping in de organisatie op persoonlijk vlak, 
maar ook iets dat uiteindelijk het artistieke aanbod weer 
zal laten groeien. 

Om het team zichzelf te laten ontwikkelen in de komende 
vier jaar, zal FIBER een bedrag opnemen in de begroting 
voor training & workshops op het gebied van manage-
ment en culturele kennis/vaardigheden. In overleg met de 
medewerkers zullen we gaan meedenken en meewerken 
aan persoonlijke ontwikkelvragen. Wij vinden dit na alle 
jaren van eigen investeren in zakelijke ontwikkeling een 
noodzakelijke stap om als organisatie ook verder te kunnen 
groeien. De organisatie heeft ook altijd al zijn medewerkers 
ondersteund (financieel en in tijd) om de programmering 
van binnen/buitenlandse collega festivals, tentoonstel- 
lingen en conferenties te bezoeken. Hier kunnen mede- 
werkers hun kennis verrijken, deelnemen aan workshops 
en ook hun persoonlijke netwerk uitbreiden. In de periode 
2021 - 2024 zal FIBER dit doorzetten.

3.  BELANG VOOR DE STAD

FIBER Festival draagt al bijna 10 jaar bij aan de versterking 
van Amsterdam als centrum van experimentele kunst in 
relatie tot innovatieve technologische ontwikkelingen. De 
stad heeft al een rijke bodem; van zelfstandige digitale 
makers - mediakunstenaars, interactieve ontwerpers, 
elektronische muzikanten - tot aan digitale agencies en 
grassroot communities. Dit zijn de artistieke vezels van de 
stad en de kernen van productie. FIBER brengt het werk 
van opkomende en gevestigde makers bij elkaar, contrac- 
tualiseert en toont het, en verbindt dit aan een groot,  
stedelijk publiek.

FIBER zal voor de communities en ontwikkelplekken ook 
zorgen voor onderlinge kennis- en publieksversterking, 
wat nu nog zelden gebeurd. Wij zien kansen om voor onze 

het Muziekgebouw, De Brakke Grond, Amsterdam Dance 
Event en ICK. Door deze partnerships kan onze organisa-
tie weer sterker inzetten op de ontwikkeling en groei van 
publieksbereik en de realisatie van een onderscheidend 
aanbod.

Zoals eerder aangegeven richt FIBER zich op een nieuwe 
generatie van transdisciplinaire kunstenaars. Als artistieke 
onderzoekers zijn deze makers in staat om interdisciplinair 
te werk te gaan en verbindingen te leggen tussen domei-
nen als beeldende kunst, podiumkunsten, het ontwerpveld, 
engineering en wetenschap. FIBER positioneert zichzelf 
hier precies tussenin, als festival voor fysieke ontmoetin-
gen, kennisdeling en het ontsluiten van maakprocessen. 
FIBER toont het werk van de innovatieve makers aan de 
stad en stimuleert ook de doorstroom van producties van 
organisaties die ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld LIMA 
(mediakunst) en STEIM (geluidskunst).

Lokaal is FIBER een facilitator voor de rijke ecologie van 
creatieve communities, studenten en net afgestudeerden 
die werkzaam zijn in de kunsten. In vergelijking met andere 
digitale cultuur festivals staan bij FIBER naast de presen-
tatie van nieuwe producties ook maakprocessen centraal 
in workshops, masterclasses en prototyping sessies. In 
Amsterdam, Nederland, Europa en wereldwijd heeft FIBER 
een positie als springplank voor artistieke en onderzoeken-
de praktijken van jonge makers tussen het afstuderen (BA/
MA) en een gevestigde beroepspraktijk. Op het gebied van 
kennisdeling wordt er samengewerkt met universiteiten en 
kennisinstellingen als de Vrije Universiteit, Universiteit van 
Amsterdam, Universiteit Utrecht, Het Nieuwe Instituut en 
de Willem de Kooning Academie. 

FIBER is ook actief in internationaal verband binnen een 
netwerk van vooraanstaande festivals en ontwikkelorga-
nisaties. Hiermee stimuleert FIBER ook nieuwe samen-
werkingen en de doorstroom en distributie van nieuwe 
producties. FIBER maakt deel uit van een levendig netwerk 
met festivals als KIKK, NODE, Retune, Mirage en Semibreve 
dat Nederlands talent in het buitenland toont en het inter-
nationale veld naar Nederland haalt.

2D ARTISTIEKE EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Artistieke doelstellingen 2021 - 2024
1. Met het programma toont en stimuleert FIBER innovatieve 

en excellente kunstvormen binnen de stad Amsterdam, die 
ontstaan tussen kunst en technologie.

2. Het festival zal zich blijven doorontwikkelen naar een 
jaarlijks internationaal presentatie-platform, waar interna-
tionale vraagstukken in lokale context worden behandeld 
met een unieke programma. Voor zowel de Amsterdamse 
bezoeker als van buiten de stad.

3. FIBER blijft een springplank voor startende kunstenaars 
en vernieuwende praktijken in de digitale cultuur, die via 
het festival hun weg vinden naar het grotere publiek. FIBER 
zal door tussentijdse cross-discipliaire samenwerkingen 
– met culturele instellingen, festivals en ondernemingen – 
deze makers buiten de eigen sector presenteren.
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ren en middels een artistieke ervaring toegankelijk maken 
van vaak complexe onderwerpen, die iedere inwoner van 
Amsterdam aangaat. Als voorbeeld verwijzen wij naar het 
debat rondom gezichtsherkenningstechnologie in de open-
bare ruimte, dat meermaals burgers met een niet-wes-
terse achtergrond heeft geclassificeerd als mogelijke 
gevaar-profielen. FIBER bracht in samenwerking met een 
kunstenaar als Mimi Onuoha onze bezoekers in contact 
met deze zeer actuele sociale onrechtvaardigheid.

4. Kennisontwikkeling en kennisdeling over technologische 
processen (2 & 3). Binnen alle festival-activiteiten zijn 
kunstenaars actief die technologie - computercode, data, 
soft- en hardware - toepassen binnen hun kunstwerken. 
Projecten waar ze zich mee verhouden spelen zich op 
verschillende schalen af: van de persoonlijke relatie tussen 
een individu en zijn smartphone, tot aan datavisualisatie 
 van het openbaar vervoer of luchtvervuiling binnen 
Amsterdam. Artistiek-technologisch onderzoek dat 
de kunstenaars ontwikkelen, brengt nieuwe kennis en 
inzichten over deze onderwerpen voort, die van een andere 
aard zijn dan commerciële tech-development of weten-
schappelijk onderzoek. FIBER geeft dit een platform. Met 
het deelbaar maken en verbinden van deze kennis aan de 
stad, draagt FIBER bij aan een rijk en inclusief klimaat voor 
technologie-ontwikkeling, participatie en implementatie. 
Een ander speerpunt is dat FIBER er in slaagt om com-
munities en makers die overwegend online actief zijn zich 
fysiek manifesteren op het festival met als doel kennis te 
ontwikkelen en delen.

5. Ontmoetingsplek voor nationale en internationale bezoe-
kers (4). Het festival is één van de haltes in een interna-
tionaal netwerk van digitale cultuurfestivals. Daarmee 
verbindt FIBER de stad Amsterdam met bezoekers uit 
andere internationale steden. Deze bezoekers zijn lief- 
hebbers van grensverleggende cultuur die internationale 
trend volgen, maar ook met professionele profielen  
als curatoren, creative technology scouts en andere  
kunstenaars die de stad bezoeken voor werk en onderzoek. 
De originele makers van internationaal gebruikte digitale 
gereedschappen zijn tijdens FIBER Festival te ontmoeten 
in Amsterdam.

sector en de stad Amsterdam, deze toegankelijk te maken 
voor een breder publiek en hiermee mensen te laten 
participeren in hun programmering. Dit zal binnen het 
eigen festivalprogramma gaan gebeuren, maar ook binnen 
Plug-In.

Met onze doelstellingen, positionering en de hierna- 
volgende activiteiten, draagt FIBER direct bij aan de 
beleidsdoelstellingen 2021-2024 van de stad Amsterdam: 
(1) groei van kunst en cultuur in de wijken en meer aandacht 
voor makers, (2) meer ruimte voor experiment, innovatie 
en de nachtcultuur; (3) verbreding van cultuureducatie, 
talentontwikkeling en participatie en (4) de versterking van 
internationale kunst en cultuur. Hieronder gaan we in detail 
in op ons belang voor de stad:

1. FIBER ontsluit grensverleggende kunst binnen het dag- 
en nacht aanbod van de stad (2 & 4). FIBER presenteert 
een cultureel divers aanbod van zowel opkomende makers 
als toptalenten uit binnen- en buitenland binnen de cultu-
rele infrastructuur van Amsterdam. Het betreft program-
mering die anders niet in Amsterdam te ervaren zou zijn. 
Voor digitale cultuur zijn er in Amsterdam weinig presen-
tatie-plekken; er zijn geen musea of grotere instellingen 
met dit aanbod en daarmee is er weinig ruimte voor nieuwe 
makers om hier toegang tot te krijgen.

2. Nieuw werk vindt zijn weg naar het juiste podium (1). 
FIBER blijft zo dicht mogelijk in contact staan met de 
kunstenaarspraktijk en de ontwikkeling van artistieke 
producties. Dit is de bron van een levendig en actueel 
aanbod. Door maakprocessen en de ontwikkeling van jonge 
kunstenaars op de voet te volgen, kunnen we snel inspe-
len op ontwikkelingen en deze naar het publiek brengen. 
FIBER Festival is ontstaan uit een collectief van startende 
kunstenaars en heeft ook de expertise en het netwerk om 
kunstenaars te ondersteunen in publiekspresentatie. Op 
deze manier kan FIBER direct bijdragen aan de start van 
hun carrière, dat een kwalitatief en onderscheidend aanbod 
in de stad oplevert (via het festival en Plug-In).

3. Het aanjagen en stimuleren van een inclusieve stad met 
kritische inwoners (3). Dit doet FIBER door het agende-

Amnesia Scanner (Live 2018)

Geluidskunst performance: object blue (2019)
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west. In deze stadsdelen werken we samen met de locaties 
om het netwerk en de vaste publieksgroepen van deze 
locaties te informeren over het festival. Met ons Plug-In 
programma is er de kans om door de stad te reizen en deel 
te nemen binnen activiteiten in verschillende stadsdelen. 
Waar Plug-In aanwezig zal zijn buiten centrum, noord en 
west is nog onbekend; dit volgt uit de verdere uitwerking 
van de partnerships. Een voorbeeld van een mogelijke 
samenwerking is die met STEIM in Nieuw-West of een  
nieuwe partner op het gebied van diversiteit.

Centrum: Met het festival bieden wij bezoekers en makers 
een tijdelijke ruimte in het centrum. Ieder jaar wordt de 
economische druk op dit stadsdeel groter en hiermee 
minder toegankelijk. Ook komen de kunstvormen die FIBER 
Festival presenteert vaak goed tot zijn recht in specialis-
tische tentoonstellingsruimtes, clubs en theaters. Voor 
een coherent festival moeten deze op loop/fietsafstand 
van elkaar verwijderd zijn. Het centrum biedt deze hoog-
waardige en drukbezochte locaties met een sterk commu-
nicatienetwerk. Wij werken samen met het Muziekgebouw 
aan ‘t IJ en De Brakke Grond. We richten ons sterk op het 
bereiken van jongere bezoekers in het centrum en trekken 
publiek naar deze locaties, die geen natuurlijke bezoekers 
zijn van deze omgevingen.
 Noord: De motivatie om in Amsterdam Noord actief 
te zijn, is omdat FIBER meer gaat betekenen en organi-
seren voor onze directe omgeving i.s.m. de Tolhuistuin. 
Onze activiteiten in het centrum zijn goed te verbinden 
met die van Noord. Wij werken op dit moment ook samen 
met Dansmakers en Garage Noord. Delen van het FIBER 
Festival en het ADA programma zullen plaatsvinden in de 
Tolhuistuin, waarbij actief bezoekers uit de wijken in Noord 
worden benaderd. Vooral FIBER’s activiteiten op het gebied 
van workshops over muziek en programmering kunnen een 
waardevol aanbod zijn voor jongeren uit deze wijken.
 In West is FIBER aanwezig door te werken met partners 
als de OT301 en Lab111; twee partners waarmee we direct 
kunnen bijdragen aan de versterking van experimentele, 
audiovisuele kunstvormen in de nacht én hiermee het 
publiek uitnodigen om alternatieve perspectieven te leren 
kennen op mens, maatschappij en planeet.

In al onze activiteiten, zowel het festival als Plug-In, is er 
een uitnodigende houding naar het Amsterdamse publiek. 
Naast de stadsbrede communicatie en online aanwezig-
heid, brengen we flyers en posters naar centrale plekken in 
de buurt (cultureel centrum of buurthuis). Om de buurt-
bewoners van de festivallocaties te bereiken en activeren 
werkt FIBER samen met de locatie partners.

3C  STADSTHEMA

FIBER Festival sluit aan op de lange termijn ontwikkeling 
Hightech Stad. FIBER stelt het onderzoek en de presenta-
tie van interacties tussen kunst en geavanceerde techno-
logie binnen Amsterdam centraal en is sinds 2010 actief 
binnen dit thema. Naast de presentatie van high-tech 
ontwikkelingen, weet FIBER ook kritische reflectie en  
sociaal-maatschappelijke vraagstukken binnen dit  
thema te behandelen. Langlopende partnerships met 

6. Cultureel ondernemerschap ondersteunen en faciliteren 
(2 & 3). Met het FIBER Festival biedt onze organisatie een 
professioneel programma en matchmaking-programma’s 
voor zelfstandige organisatoren, makers en onderzoe-
kers binnen zowel de kunsten, als de creatieve industrie 
(design, development en startups). Er wordt in de  
periode 2021 - 2024 sterker ingezet op samenwerkingen 
met wetenschapsinstellingen en start-ups.

7. Bijdragen aan de ontwikkeling en opleiding van jonge 
inwoners (3). In Amsterdam wonen en werken een grote 
groep studenten (HBO, master en PHD) en jonge profes-
sionals (startend en mid-career). Zij werken tijdens en na 
hun studie vanuit Amsterdam. FIBER bediend binnen het 
festivalprogramma deze groep met workshops, master-
classes, labs, lezingen en debat sessies. Onderwijsinstel-
lingen lopen vaak achter op de extreme ontwikkelsnelheid 
van digitale cultuur en de hieraan gekoppelde 21th century 
skills. Ons programma biedt in Amsterdam specialistische 
kennis aan over programmeren, soft/hardware, open-
source technologie en het ontwikkelen van een kritische en 
geïnformeerde houding tegenover technologische groei.

3A ACTIVITEITEN IN AMSTERDAM EN PUBLIEKSBEREIK

FIBER voert alle festival activiteiten uit in Amsterdam.  
Het FIBER Festival vindt sinds 2010 plaats in verschillende 
stadsdelen. Ondersteunende programmering die vooraf 
aan het festival plaatsvindt, zoals de samenwerking met 
het Muziekgebouw, vinden ook binnen de stad plaats.

Festival (bezoeken) 2021 2022 2023 2024

Tentoonstelling 1500 1650 1815 2000

Muziek & Perform. 800 1000 1000 1200

Conferentie 400 500 500 600

Workshops 100 130 150 150

Online bezoekers 200 300 400 550

Totaal 3000 3580 3865 5000

Plugin 2021 2022 2023 2024

FIBER x TRIN 600 600 600 600

Plugin* (Lokaal) 1800 2000 2000 2200

Plugin** (Nationaal) 1800 2000 2000 2200

Plugin** (Intl) 3000 3200 3500 3800

Totaal 7200 7800 8100 8800

*  De bezoekers voor Plugin worden berekend op basis van de  
samenwerking met externe partners. 

**  FIBER neemt deel in een landelijke activiteit van een partner.

Activiteiten binnen Plug-In die buiten Amsterdam plaats-
vinden, zijn jaarlijkse samenwerkingen met andere Neder-
landse organisaties Grasnapolsky (Groningen), Highlight 
Festival (Delft) en Creative Coding Utrecht (Utrecht) en 
buitenlandse partners KIKK (Namur) en NODE (Frankfurt).

3B STADSDELEN

Het FIBER Festival vindt plaats op verschillende locaties in 
de stad. Voor de uitvoering van onze activiteiten zoeken we 
de best geschikte locaties en passende partnerships. De 
locaties bevinden zich in de stadsdelen centrum, noord en 
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gen als het Goethe Instituut, Het Nieuwe Instituut, buiten-
landse ambassades en overige publieke en private fondsen 
en instellingen. Ook zal de recentelijk ontwikkelde strategie 
en propositie voor het ontwikkelen van eigen inkomsten 
door partner- en sponsorships en crowdfunding inbedding 
vinden in de organisatie.

De voornaamste risico’s die wij zien, op basis van de 
periode 2017 - 2020, zijn o.a. onzekere projectsubsidies en 
het ontbreken van een financiële reserve, waarmee FIBER 
een buffer zou hebben  om tegenvallende resultaten op 
te kunnen vangen. De situatie is fragiel, maar wij gaan de 
verbeteringen in financiële weerbaarheid doorzetten die in 
2019 in ingezet. Hierbij worden er financiële buffers ge- 
creëerd om de nog altijd fragiele situatie van de organisatie 
te verkleinen. Met een toekenning op de aangevraagde 
ondersteuning 2021 - 2024 zien wij kans om de benodigde 
extra mankracht op fondsenwerving, business develop-
ment en financieel management eindelijk aan boord te 
halen en hiermee de inkomsten te gaan vergroten.

Beheerslasten en activiteitenlasten
Onder de beheerslasten plaatsen we de kern van de  
organisatie die de financiering organiseert en beheert, 
invulling geeft aan het festival en alle voorbereidingen  
uitwerkt (artistiek leider, zakelijk leider en markteer).  
Een klein budget is opgenomen voor administratieve 
ondersteuning op freelance basis. Onder de beheerslas-
ten materieel vallen alle huurkosten (huur, servicekosten, 
alarm bijdrage, schoonmaak, internet), de telefoonkosten 
voor het kernteam, de administratiekosten (boekhouding, 
salarisadministratie, bank- en accountantskosten) en 
verzekeringen (bestuursverzekering, aansprakelijkheids-
verzekering). Met deze minimale bezetting denkt FIBER de 
juiste basis te hebben om zijn plannen uit te voeren. Wij 
vragen de financiële steun van de stad aan om deze basis 
mogelijk te maken.

De stichting heeft de afgelopen vier jaren met veel eigen 
investeringen (uren en goodwill) overleefd met een dage-
lijkse organisatie (inclusief directie) van freelancers, maar 
dit is geen duurzame basis voor de toekomst. Zowel de 
algemeen directeur/artistiek leider als de zakelijk leider 
treden in dienst in 2021. De meerkosten zijn hiervoor  
opgenomen in de begroting. 

Onder de activiteitenlasten vallen (1) de activiteitenlasten 
personeel en (2) de activiteitenlasten materieel (2). In de 
eerste sectie zijn alle kosten opgenomen voor het festival- 
team dat de uitvoer van het FIBER Festival mogelijk maakt. 
Producenten, communicatie-medewerkers en vrijwilli-
gers worden aangetrokken op basis van eigen inkomsten 
(fondsenwerving en financiële partnerships). Hierdoor 
blijft FIBER flexibel en kan het financiële risico’s vermijden. 
De activiteitenlasten materieel bestaan uit de grootste 
gedeelte uit kosten om het festivalprogramma te  
realiseren en te verkopen (programmering, productie  
en marketing- en communicatie-middelen).

Voor beheer- en activiteitenlasten personeel als ook  
honoraria voor makers houden wij een jaarlijkse stijgings-

onderzoeks- en ontwikkelinstellingen als Waag en STEIM 
verstevigen en verdiepen onze betrokkenheid binnen dit 
thema. Toch willen we ook het volgende vermelden: omdat 
onze festival-activiteiten zowel overdag als binnen de 
nachtcultuur plaatsvinden, zien we ook sterke overeen-
komsten met het thema Stad van Dag & Nacht.

4.  UITVOERBAARHEID

4A TOELICHTING BEGROTING

De totale kosten van de uitvoering van het ondernemings-
plan is € 370.500. De begroting is opgebouwd uit vier 
onderdelen: Inkomsten, Beheerslasten, Activiteiten- 
lasten (inclusief activiteitenlasten personeel) en de Activi- 
teitenlasten Materieel (in detail uitgesplitst). Bijgevoegd 
is een rekenschema met toepassing van CAO richtlijnen 
gekoppeld aan de Fair Practice Code. De organisatie bouwt 
de in 2017 - 2020 opgebouwde gezonde bedrijfsvoering 
uit tot een duurzame en weerbarstige bedrijfsvoering. Hier-
voor vragen wij € 100.00 aan bij het AFK. 

Inkomsten
De financieringsmix van FIBER is in 2021 opgedeeld in 
publieksinkomsten (8%), structurele subsidies (54%), 
projectsubsidies (31%), sponsoring & partnerships (6%) 
en overige inkomsten (1%). Momenteel werken wij met 
onze business developer aan een traject voor een vergro-
ting van het aandeel eigen inkomsten en het verhogen  
van het aandeel stabiele financiering.
 
Naast de vergroting van de publieksinkomsten werkt 
FIBER in 2020 aan een strategie en aanscherping van de 
bestaande propositie met volle focus op cultureel onder-
nemerschap. Het team is eind 2019 versterkt met een 
business developer (op projectbasis), die zich richt op het 
aangaan van nieuwe financiële partnerships en externe 
opdrachtgevers. FIBER heeft eerder externe inkomsten 
gerealiseerd door curatie, advies en workshops (educatie 
opleidingen), maar voert uit realisme een kleine inkom-
stenbron op in 2021, die iets is vergroot naar 2024 toe. Wij 
zien een noodzaak in het vergroten van extra inkomsten uit 
ondernemerschap, maar op dit vlak moet FIBER nog veel 
ontwikkelen en opbouwen. Er liggen stevige ambities klaar 
om de publieksinkomsten ieder jaar iets te vergroten. Wij 
zien dit als een mogelijkheid door in de periode 2021 - 2024 
echt te focussen op het vergroten van het publieksbereik 
tijdens het festival en alleen doorlopende activiteiten te 
organiseren die daadwerkelijk bijdragen aan de groei van 
het festival.

Voor de uitvoer van het festivalprogramma worden aanvra-
gen ingediend bij zowel publieke als private fondsen. FIBER 
zal een beroep doen op de Deelregeling Meerjarige pro-
gramma’s van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 
Per jaar - en festival editie - worden er projectaanvragen 
ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, 
VSBfonds, Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie (Internationalisering). Kleinschalige 
financiering komt voort uit samenwerkingen met instellin-
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(dit houden we nu aan). Ditzelfde stijgingspercentage geldt 
conform de honorarium richtlijn ook voor de honoraria van 
beeldend kunstenaars.

Kunstenaars: Vanaf 2021 zullen wij de code geheel gaan 
volgen en de checklist gaan verwerken in de contracten. 
De calculator van de Kunstenaarshonoraria wordt sinds 
2018 gebruikt om het bodembedrag vast te stellen; hierna 
gaat FIBER in overleg met de kunstenaar om een eerlijke 
vergoeding vast te stellen. FIBER is een kunstinstellingen 
met een jaarlijkse omzet tot €500.000. Doordat FIBER 
vaak kortlopende tentoonstellingen (10 dagen) heeft bin-
nen een festival context, sluit de honoraria-richtlijn van 
het Mondriaan vaak niet aan op de benodigdheden van 
de kunstenaars en zijn de vergoedingen die FIBER biedt, 
veel hoger in de praktijk. Het belangrijkste is dat FIBER op 
basis van richtlijnen, de calculator en gesprekken met zijn 
netwerk van kunstenaars een vaste aanpak van vergoe-
ding vaststelt, die transparant is en gedeeld kan worden 
met het veld. Er wordt ook geïnvesteerd in de kunstenaars 
door ze aan kansen in ons netwerk te koppelen: residen-
cies, buitenlandse presentaties en het initiëren van nieuwe 
samenwerkingen. Dit zijn investeringen voor de lange 
termijn, die het publiek gaat ervaren in de vorm van een 
toekomstig artistiek aanbod.

Organisatie: Per 1 januari 2021 gaan zowel de algemeen 
directeur/artistiek leider als de zakelijk leider in dienst, 
waarbij de benodigde verzekeringen worden afgesloten. 
Pensioen wordt opgebouwd vanaf 2022. De marketing- en 
communicatie-medewerker zal uiterlijk 2023 in dienst 
genomen worden. Met elke zzp’er zal een opdracht- 
overeenkomst worden opgesteld, waarin onder andere de 
beoogde uitkomsten worden vastgelegd, de duur van de 
overeenkomst, de vergoeding en declaratie overeen- 
komsten en verzekeringsafspraken. FIBER volgt de  
checklist die is opgegeven in de Presentatie-instellingen 
voor beeldende kunst. Na een scan op de status van  
verzekeringen van de zzp’ers die voor FIBER werken, bleek 
dat veel verzekeringen niet op orde waren. Alle zzp’ers  
worden marktconform betaald en geïnformeerd over de 
mogelijkheden van de benodigde verzekeringen en het 
bestaan van een broodfonds. FIBER gaat ook de data 
bescherming van zijn medewerkers verbeteren.

Stagiaires en Vrijwilligers: Stagiaires werken op dit 
moment voor een maandelijkse vergoeding van €150 voor 
een 3 - 5 daagse werkweek. Vanaf 2021 zal dit € 300 per 
maand bruto worden op basis van een 5 daagse werkweek. 
Voor vrijwilligers hanteert FIBER de uurvergoeding volgens 
de regels van de Belastingdienst. Er zal onderzocht worden 
welke algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
en ongevallenverzekering er nodig is om vrijwilligers te 
beschermen. Deze zullen worden afgesloten.

4C    BESCHRIJVING ORGANISATIE EN 
 BEDRIJFSVOERING 2021-2024

FIBER zal in de periode 2021 - 2024 een aantal wijzigingen 
doorvoeren in de organisatie en bedrijfsvoering. De  
organisatie en bedrijfsvoering wordt verder gecontinueerd 

percentage van de brutolonen van 2,597 % aan. Dit is 
conform richtlijn schaallonen van presentatie-instellingen 
en op basis van 2020 berekening. 

4B GOVERNANCE & CODES

FIBER volgt de codes Governance Code Cultuur, de Code 
Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Wij gaan 
hier in op de belangrijkste acties binnen de Governance 
Code Cultuur en de Fair Practice Code. De Code Diversiteit 
& Inclusie bespreken we apart in hoofdstuk 7. FIBER is ook 
betrokken bij de ontwikkeling van de Cultural Climate Code 
- een nieuw te ontwikkelen richtlijn voor de culturele sector 
om de CO2 uitstoot van vervoer en activiteiten sterk terug 
te brengen.

Governance Code Cultuur
FIBER past het bestuursmodel van de GCC toe. Het 
bestuur en directie vergaderen iedere 2 maanden. Naast 
de vaste vier bestuursvergaderingen waarin de kwartaal-
cijfers en voortgang wordt besproken, komt het bestuur in 
aparte meetings bij elkaar om de directie te ondersteunen 
met specifieke taken. Bestuursleden werken onbezoldigd. 
Op dit moment heeft FIBER vier bestuursleden. FIBER zal 
in de periode 2021 - 2024 een nieuw bestuurslid aanstellen 
- onze ambitie is een nieuwe voorzitter - met een niet- 
westerse culturele achtergrond. Er zal weer met Binoq 
Atana worden gewerkt voor de werving. Wij gaan verder 
hierop in binnen het Actieplan Diversiteit & Inclusie.

Fair Practice Code
FIBER onderschrijft de Fair Practice Code en zal deze in 
de periode van vier jaar toepassen en uitvoeren. Hiermee 
wordt er een stip op 2024 gezet en een traject gepland hoe 
onze organisatie denkt de gehele code te kunnen uitvoeren 
in een duurzame realisatie voor de toekomst. In 2019 zijn 
we gestart met het in kaart brengen van de benodigde 
stappen en veranderingen die nodig zijn om onze eigen 
organisatie te ontwikkelen en hoe er met de directe om- 
geving van startende kunstenaars duurzaam en eerlijk is 
samen te werken. Op basis van een intern onderzoek (i.s.m. 
het bestuur), de Fair Practice zelfscan en een serie docu-
menten en richtlijnen komt de stichting tot de volgende 
aanpak, actiepunten en planning. Als eerste concluderen 
wij dat FIBER in het heden (en verleden) al elementen van 
de code heeft toegepast, maar in 2021 - 2024 pas echt de 
volledige Fair Practice, Fair Pay en Fair Share gaat door-
voeren. Hiervoor is een heldere koers en actieplan uitgezet.

FIBER volgt de Richtlijn functie-en loongebouw presen-
tatie-instellingen voor beeldende kunst (De Zaak Nu, 
gebaseerd op de CAO Toneel en Dans) en de Richtlijn 
Kunstenaarshonoraria (Mondriaan Fonds/Kunstenbond). In 
2021 starten we voor de loonbedragen tussen begin-mid-
den. Naar 2024 toe zal FIBER proberen naar het loonbedrag 
midden te gaan verleggen, maar de haalbaarheid hiervan 
ligt geheel aan de nog te realiseren inkomsten. Omdat 
FIBER zowel met beeldende kunstenaars werkt als podi-
umkunstenaars, zullen we ook vergoedingen met de CAO 
Podiumkunsten blijven vergelijken. Het stijgingspercen- 
tage van de bruto lonen op 1 januari 2020 bedraagt 2,597% 
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5. DOELGROEPEN, PUBLIEKSBEREIK & MARKETING

Doelgroepen & Strategie
Het FIBER Festival heeft vier bestaande doelgroepen. 
Daarnaast is er een publieks-ontwikkelmogelijkheid op 
het gebied van culturele diversiteit en inclusie welke wij 
behandelen in hoofdstuk 6 en in het actieplan Actieplan 
Diversiteit en Inclusie.
1. De Amsterdammer met een interesse in kunst in relatie 

tot technologie en maatschappij (kunst, mediakunst, 
digitale cultuur). 
De eerste doelgroep die FIBER bedient zijn de bezoekers 
die zich interesseren en laten verrassen door vernieuwen-
de technologische kunstvormen, die interdisciplinair zijn en 
hen iets zeggen over de werking van onze moderne wereld. 
Ze interesseren zich voor kunstvormen die zich begeven 
tussen beeldende kunst, installatiekunst, performances, 
film en geluid, waar technologie een wezenlijk onderdeel 
van is. Ze bezoeken musea, tentoonstellingen, lezen over 
de huidige technologische ontwikkelingen en staan open 
voor nieuwe ontmoetingen en inzichten. Ze denken na over 
hun eigen relatie met technologie, hun leefomgeving en de 
toekomst van de stad. Deze doelgroep bevindt zich tussen 
de 22 - 50 jaar en informeert zich via kranten, online blogs, 
podcasts, magazines, het volgen van instellingen via social 
media en cultuur media.

Strategie: FIBER bedient deze doelgroep met het 
inhoudelijke festivalprogramma, waarbij de tentoon-
stelling en de hieraan gekoppelde lezingen deze groep 
aanspreekt. Met de festivalcampagne, mediapartners 
en aanwezigheid in media, bladen en agenda’s weten 
wij deze doelgroep te bereiken. Hiervoor werken we 
vaak samen met We Are Public. Ook kunst media als 
Jegens & Tevens, Kunst & CO en Mister Motley worden 
benaderd. Op social media wordt deze groep benaderd 
met helder en inspirerende impressies van de kunst en 
achtergrondverhalen.

2. De elektronische muziek- en festivalliefhebber met  
een interesse in nieuwe geluiden, experimentele en  
crossovers shows (interdisciplinaire podiumkunsten). 
Amsterdam heeft een internationaal toonaangevend aan-
bod van elektronische muziek events, festivals en clubs. 
Het kan zich meten met steden als Berlijn, Barcelona 
 en London. Toch is er een zeer beperkt aanbod voor het 
ervaren van experimentele kunstvormen die zich bevinden 
tussen de galerie, de club en de dansvloer. Dit terwijl er 
veel interesse is voor deze kunstvormen. Deze doelgroep 
zoekt naar ruimtelijke en immersieve ervaring van experi- 
mentele muziek, geluidskunst en beeldcultuur. Ze willen 
ook de kunstenaar en maakprocessen achter de live shows 
en installaties leren kennen. Zij zoeken naar ervaringen 
gekoppeld aan thema’s als zintuiglijkheid, (culturele) identi- 
teit en zelfontplooiing. Deze groep kijkt en luistert voorbij 
de westerse cultuur-kaders en is altijd op zoek naar het 
onbekende. De meeste bezoekers bevinden zich tussen de 
20 - 45 jaar en zijn actief in het bezoeken van concerten, 
clubavonden, het Amsterdam Dance Event en binnen-  

vanuit de basis van de huidige beleidsperiode. Het bestuur 
wordt gevormd door Lars Brouwer (voorzitter), Tim  
Terpstra (secretaris), Susanne Koekenberg (penning- 
meester) en Chris Julien (algemeen lid). Op dit moment 
bestaat de directie van FIBER uit een algemeen directeur 
(Jarl Schulp), die tevens artistiek leider is. De directie  
wordt bijgestaan door het bestuur en sinds eind 2019  
een (business) developer (Femke Dekker / op projectbasis).

Om de activiteiten volledige uit te kunen voeren, werkt 
FIBER (sinds de oprichting) samen met een hecht team 
van zzp-ers met uiteenlopende expertises: van marke-
ting & communicatie, productie, tentoonstellingsontwerp, 
stage design, social media en transport/logistiek. Ons 
team, dat steeds aangesterkt wordt met jonge professio-
nals, staat garant om het FIBER Festival uit te voeren en 
werkt op projectbasis. Nu zijn actief Jorick Mulder (hoofd 
productie), Bram Snijders (technische productie) en Rhian 
Morris (marketing). FIBER werkt voor specifieke onderdelen 
samen met curatoren Xandra van der Eijk, Mark IJzerman 
en Fabian van Sluijs (ook op zzp-basis). De directie wordt 
geadviseerd door een Raad van Advies.

4D PARTNERSHIPS

Locaties: Om alle activiteiten te presenteren werkt FIBER 
samen met locatie-partners als het Muziekgebouw, De 
Brakke Grond, Tolhuistuin, Garage Noord, Shelter, Lab111, 
OT301 en Dansmakers. In de huidige kunstenplan-periode 
zijn hier goede relaties mee opgebouwd. Met het Muziekge-
bouw, Tolhuistuin en Garage Noord zijn de samenwerkingen 
ook van inhoudelijke aard en dragen ze direct bij aan de 
programmering van het festival. Deze partners koppelen 
hun communicatie, productie en programma-budgetten 
aan onze programmering. Samen met hen wordt ook het 
publieksbereik sterk vergroot en weet FIBER veel nieuw 
publiek aan zich te binden.

Ontwikkeling, onderzoek en coproducties: Om de pre-
sentatie van nieuwe productie te tonen, zal FIBER ook een 
langdurige partnership aangaan met ontwikkelpartners als 
STEIM en Waag. Met STEIM werkt FIBER samen op de pre-
sentatie van jong talent dat zich bij STEIM kan ontwikkelen 
in residencies en gebruik kan maken met de ervaring van 
geluidskunst en muziektechnologie. Gezamenlijk wordt er 
gekeken welke kunstenaars ondersteunt kunnen worden. 
In samenwerking met Waag wordt er onderzoek gedaan 
naar vraagstukken tussen ecologie en technologie, die in 
het FIBER Festival kunnen uitkomen. Beiden organisaties 
hebben voorheen al krachten gebundeld binnen het  
Cartographies of the Vanishing Now Lab. De uitkomsten 
van het lab worden gepresenteerd in het festival. In 
samenwerking met festival partners als Highlight Festival 
(Delft), KIKK (Namur), NODE (Frankfurt) worden jaarlijks 
coproducties onderzocht en mogelijk gemaakt.

Opleidingen: Rondom en tijdens het FIBER Festival werken 
wij samen met de studenten van opleidingen en universi- 
teiten als de Rietveld Academie, de Master Ecology Futures 
(AKV/St.Joost), Willem de Kooning Academie, HKU, VU en 
UvA. Voor deze studenten wordt een programma op maat 
gemaakt.
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4. Professionele digitale cultuur makers, onderzoekers  
en ondernemers 
Dit zijn audiovisuele kunstenaars, ontwerper, creative 
coders, engineers, developers en interaction designers 
die werken met technologie, hard/software en interfaces. 
FIBER bedient hierin twee groepen: 

a. startende makers, die net zijn afgestudeerd aan de  
kunstopleidingen/universiteiten. Ze werken binnen de 
eerste jaren van hun beroepspraktijk binnen de creatieve 
industrie, podiumkunsten of het beeldende kunstenveld. 

b. De gevestigde professionals die specifieke kennis en  
vaardigheden komen zoeken binnen het festival (soms 
ook als kennis inkoop voor creative agencies en startups). 
FIBER kan binnen deze doelgroep heel gericht een  
differentiatie aanbrengen om met de verschillende makers 
en maker-communities in contact te komen en hiernaar te 
communiceren:
I. Mediakunstenaars, creative coders, interaction  

designers en art-scientists.
II. Interdisciplinaire podiumkunstenaars: dansers, choreo- 

grafen, scenografen, muzikanten en componisten. 
Deze groep werkt met digitale cultuurmakers binnen 
hun artistieke producties of toont interesse om deze te 
ontmoeten.

III. Jonge academische onderzoekers op het gebied van 
mediatheorie, critical making, film, kunst en beeldcul-
tuur. Hiervoor werken we vaak samen met de UU, VU, 
UvA en buitenlandse partners.

Strategie: FIBER bediend deze doelgroep met alle 
onderdelen van het festivalprogramma, maar in het 
bijzondere met het conferentie- en workshop program-
ma. Deze doelgroep wordt bereikt in samenwerking met 
internationale specialistisch mediapartners, blogs en 
netwerkorganisaties als HOLO, Creative Applications, 
E-flux, We Make Money Not Art, Hyperallergic, E-Flux, 
It’s Nice That, BOOOOOM, Revista Arta, AQNB en 
Nederlandse magazines als Metropolis-M.

en buitenlandse festivals als TodaysArt (NL), STRP (NL), 
Unsound (PL), Berlin Atonal (DE) en Mutek (MX/ES).

Strategie: FIBER bediend deze doelgroep met een 
internationaal toonaangevende muziek en performance 
programmering en het conferentieprogramma lezin-
gen. Wij bereiken deze doelgroep via mediapartner als 
Crack, Resident Advisor (Intl), Gonzo Circus en speci-
alistische magazines/mediaplatforms Glamcult (NL), 
FACT (Intl.) en popmuziek media als 3voor12 en Oor. 

3. De bezoekers met een kritisch blik op de ontwikkeling 
van de stad, onder invloed van technologie, internet en 
maatschappij (technologie, sociale thema’s en stedelijke 
innovatie) 
Deze doelgroep heeft een brede interesse in veranderingen 
 van de stad en welke rol technologie hierbij speelt. De 
bezoekers binnen deze groep lezen veel boeken en blogs, 
is internet savvy, bezoeken naast FIBER Festival ook 
festivals als Brainwash en debat- en lezing avonden in 
bijvoorbeeld Pakhuis de Zwijger. Ze interesseren zich voor 
verdieping binnen maatschappelijke vraagstukken (hoe 
ontwikkelen we een zo inclusief mogelijke stad?) en inter-
netcultuur (hoe voorkomen we een digital divide en verbe-
teren we privacy voor alle burgers?) Hiervoor bezoeken ze 
specifieke organisaties om een veelheid aan verschillende 
perspectieven en kennis te verzamelen.

Strategie: FIBER bediend doelgroep met de tentoon-
stelling en het conferentieprogramma. Wij bereiken 
deze groep via organisaties als Bits of Freedom, 
kranten en technologie blogs als Bright, De Groene, 
Motherboard, Vice, de Guardian en de Nederlandse 
dagbladen. Ze lezen longread artikelen op de Corres-
pondent, Medium en volgen internationale technologie 
nieuws op de voet via Wired en Gizmodo.

“Wat ik ook prettig vind aan FIBER is dat het niet zo 
taai en dichtgetimmerd is als andere gelijksoortige 
inhoudelijke festivals, zodat je ook de niet-hardcore 
kunst vrienden en collega’s mee kunt nemen, zonder 
dat ze lamgeslagen en met een minderwaardig-
heidscomplex de zaal verlaten.”  Frouke ten Velden
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• De kracht van beeld en storytelling: Een kernelement in 
onze marketing is de vertaling van complexe onderwerpen 
in verhalende en inspirerende content. We zien dat er  
hiermee een breed publiek kunnen bereiken, dat zich  
aangesproken voelt en op deze manier open staat om  
ook de meer specialistische of niche inhoud van het  
programma tot zich te nemen.

• Verdieping v.s Promotie: In alle communicatie zoekt FIBER 
naar een verdiepende en culturele insteek. Hiermee intro-
duceren we ons publiek met onbekende werelden. Vaak 
zijn dit de culturele achtergronden van de kunstenaars die 
wij presenteren in relatie tot hun werk. Als voorbeeld: de 
kunstenaars-muzikant Melika Ngombe Kolongo onderzoekt 
de eeuwenoude Dogon kosmologie binnen haar audiovisu-
ele performances. FIBER belichtte in de communicatie niet 
alleen het nieuws over haar album, maar deelt de achter-
liggende culturele verhalen en inzichten van de kunstenaar 
met ons publiek.

• Online Video: FIBER werkt al meer dan 8 jaar samen met 
Tanja Busking Videography om van de meeste activiteiten 
ook mini video-documentaire te maken. Hiermee delen we 
de inhoud van activiteiten, via interviews en indrukken, op 
onze website en op social media. Impressie festival ‘17:  
https://vimeo.com/225822156

• Vaste middelen: FIBER onderhoudt gedurende het  
volledige jaar intensief contact met zijn doelgroepen. De 
volgende cijfers geven een indicatie van het grote bereik 
van de organisatie middels digitale kanalen: websites 
(90.000 bezoekers | 1 jan 2017 - 27 jan 2020), Facebook 
(7874 volgers), Instagram (2349 volgers), Twitter (3563 
 volgers), FIBER Podcast voor opkomend talent (Sound-
cloud | 3008 volgers), Linkedin (actief in verschillende 
design, kunst, media groepen) Nieuwsbrief (2300 bereik). 
Algemene pers benadering: directe persmailing naar  
dagbladen en opinie media als Groene Amsterdammer,  
De Correspondent, Vrij Nederland, Elsevier ed.

Festival Campagnes: Voor elke festival editie wordt een 
op maat gemaakt campagne ontworpen en uitgezet. Deze 
bestaat uit een festival website, een digitale campagne 
(social media advertentie inkoop, nieuwsbrieven, podcasts, 
video trailers, netwerk- en free publicity communicatie) 
en een printcampagne (flyers, posters, advertenties). De 
campagne is sterk beeldend en is een integrale verta-
lingen van de festival-thematiek en de rijkheid van het 
festival aanbod. Teamleden geven regelmatig presentatie 
of nemen deel aan panelgesprekken op culturele events, 
netwerkmogelijkheden en opleidingen. Met een targeted 
communicatie-aanpak worden specifieke doelgroepen als 
professionele bezoekers en studenten apart benaderd met 
de voor hen waardevolle programmering. 

Mediapartners & Free Publicity: FIBER werkt bij al haar 
activiteiten samen met een vaste groep mediapartners die 
door inzage in het programma, ver voor de eerste bekend-
makingen, kijken of ze i.s.m. FIBER speciale publicaties of 
interviews kunnen leveren in de periode voorafgaand aan 
het festival. Mediapartners zijn o.a. Crack, Subbacultcha, 
Resident Advisor (muziek), Creative Applications en 
HOLO Magazine (technologie, creative coding, design) en 
behandeld in onderdeel 5.

Internationaal publiek bevindt zich in doelgroepen 2 en 4. 
Deze worden met een aparte marketing- en communica-
tiestrategie bereikt, maar zijn van nature al onderdeel van 
deze doelgroepen.

Ontwikkeling Publieksbereik
FIBER bereikt met de afgelopen festival-edities per festival 
tussen de 1500 en 4500 bezoeken. Onze doelstellingen 
zijn om in 2021 dit te stabiliseren op 3000 en vervolgens 
gestaag te groeien met jaarlijks ongeveer 10%. Zo werken 
we aan het behoud en een realistische vergroting van het 
publiek. Om nieuw publiek te betrekken, zullen we binnen 
de bestaande doelgroepen ons bereik vergroten, door een 
nieuwe strategie in media-content en communicatie. Door 
minder met niche en meer inclusief te schrijven (minder 
jargon en meer toegankelijke  inhoud) zien we grote kansen 
om te groeien op het vlak van het kunst- en muziekpubliek 
en algemeen geïnteresseerd cultuurpubliek. Wat betreft 
het bereik van professionele publieksgroepen liggen er nog 
veel kansen. Het vergroten van de diversiteit en inclusie 
binnen de doelgroepen is de komende vier jaar een belang-
rijk speerpunt.

Naast de realistische en stapsgewijze vergroting van 
publieksbereik is het vergroten van de publieksbetekenis 
een belangrijk ontwikkelpunt voor 2021-2024. Op welke 
manieren kunnen we de ontmoeting van een bezoeker met 
kunstenaar en kunst nóg betekenisvoller gaan maken? Met 
een inclusieve benadering van de communicatie- en pre-
sentatie-strategie zal het mogelijk worden meer bezoekers 
te inspireren en informeren in de relatief gesloten en com-
plexe wereld van digitale cultuur. Dit gaan we realiseren 
door het budget voor copywriting, interviews, videobood-
schappen, de informatievoorziening in de tentoonstelling 
en marketing- en communicatie te verhogen in vergelijking 
met voorgaande jaren.

Het merk FIBER Festival
Uit onderzoek blijkt FIBER Festival bekend te staan als: 
“gespecialiseerd, technologisch hoogstaand, kritisch, 
inspirerend, jong, kleurrijk”. Wij werken vanuit een krach-
tige esthetiek, waarbij kunst en design elkaar ontmoeten. 
Bij FIBER draait het allemaal om de totaalbeleving: zowel 
in onze huisstijl als de scenografie van onze activiteiten 
werken we vanuit een samenkomst van beeld, geluid en 
ruimte. Daarbij is de overkoepelende FIBER-huisstijl sterk 
visueel, inspirerend en herkenbaar. De reputatie bij ons 
publiek dat FIBER toegankelijk, inhoudelijk sterk en span-
nend is, baseren we op de feedback die we aan makers en 
publiek de afgelopen jaren hebben gevraagd (een nooit 
ophoudend proces van afstemmen en aanpassen).

Marketing inspanningen
Om onze doelgroepen en het voorgenomen aantal bezoe-
kers te bereiken, zal FIBER onderstaande strategie en 
middelen inzetten. We maken hier onderscheid tussen de 
doorlopende marketing- en communicatie en de intensieve 
festival-communicatie, waarin de festivalcampagne een 
belangrijk onderdeel is.
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samen is te werken andere festivals en kunstenaars  
collectieven zoals Non Native Native (Azië). Om nieuw 
publiek te bereiken is het noodzakelijk om partnerships aan 
te gaan en deze partners (en hun eigen middelen, netwerk 
en manier van communiceren) ook samen binnen het pro-
gramma op te nemen. Ook zal er een externe adviseur met 
ervaring/netwerk worden betrokken.

6D PERSONEEL

Het bestuur en directie van FIBER zien culturele diversiteit 
en inclusie als onderlegger voor persoonlijke groei,  
artistieke vernieuwing en maatschappelijke verbetering. 
Dit gaan wij actief uitdragen naar de organisatie en ons 
netwerk. Dit informeert en stuurt de samenstelling van de 
programmering en zal ook een drager zijn voor de werving 
van nieuwe medewerkers (inclusief stagiaires en vrijwil- 
ligers). FIBER’s grootste uitdagingen liggen op het gebied 
van personeel. De organisatie heeft, op enkele vrijwilligers 
en stagiaires na, altijd bestaan uit witte Nederlanders. 
Omdat de organisatie klein is en veel vanuit dezelfde, 
opgeleide zzp’ers werk, zullen hier extra investeringen 
gedaan moeten worden om te diversifiëren. De eerste 
stappen zijn: werving ism Binoq Atana door te zetten, Raad 
van Advies te versterken en - onze ambitie - een nieuwe 
voorzitter binnen de periode 2021 - 2024 aan te stellen.

6E HUIDIGE WERKPRAKTIJK EN 
 BIJBEHORENDE CONSEQUENTIES

Onze ambities en doelen voor 2021 - 2024 liggen in lijn 
van de ontwikkeling die zijn ingezet in 2017 - 2020, maar 
staan echt nog in de kinderschoenen. Er zal nu op alle P’s 
gewerkt moeten worden aan de vergroting van de diversi-
teit en inclusie. Wij hebben de eerste stappen gezet, maar 
kunnen nu met de eerste aanzet in ons actieplan gaan 
werken aan concrete doelstellingen met toekomstige part-
ners. Nu kan FIBER op basis van de code een gerichte en 
deelbare aanpak volgen. Wij zullen waarschijnlijk nog heel 
veel gaan leren, doordat wij ook nog meerdere unconscious 
biases hebben ten aanzien van onze eigen organisatie en 
programma. Voor onderzoeksuren, externe expertise, het 
uitwerken van een communicatie- en presentatie strate-
gie en het aangaan van partnerships is per jaar een apart 
budget opgenomen in de begroting.

7.  TERUGBLIK EN ZELFEVALUATIE

7A TERUGBLIK OP MISSIE, VISIE EN
 DOELSTELLINGEN VANAF 2017

In 2017 kwam FIBER voor het eerst in het Kunstenplan van 
de Gemeente Amsterdam. Een cruciale ontwikkeling voor 
de organisatie, die hiermee ons culturele aanbod naar een 
hoger artistiek en professioneel niveau heeft kunnen  
brengen. Met onze activiteiten konden we een sterkere 
positie in de stad en culturele keten innemen, het publieks-
bereik vergroten, ons artistiek ontwikkelen en tegelijk een 
divers en actueel programma aanbieden. FIBER realiseerde 

6.  DIVERSITEIT EN INCLUSIE

6A STATUS HEDEN

In de afgelopen 4 jaar heeft FIBER gewerkt aan het vergro-
ten van de diversiteit en inclusie. Binnen het programma 
kwam er steeds meer ruimte voor participatie en meer 
Nederlandse kunstenaars met een meervoudige culturele 
achtergrond werden uitgenodigd (bijvoorbeeld met Neder-
lands-Marokkaans). FIBER nodigde (podium)kunstenaars 
uit Mexico, China, Tunesië en Congo uit binnen het festival. 
Internationale culturele ontwikkeling en zienswijze buiten 
de cisgender cultuur werden onderdeel van ons program-
ma. We boden een podium aan de fluïditeit in elektronische 
muziekgenres en geaardheden, identiteit en feminisme 
binnen de lezing programma’s en op de dansvloer. Er werd 
gewerkt aan gendergelijkheid in de programmering. Wij zien 
dat het overgrote deel van de programma’s een 50% - 50% 
verdeling nadert m.b.t. mannen en vrouwen en dat heeft 
weerslag op het publiek (vaak ook een 50-50 verhouding). 
Tegelijk ziet FIBER dat dit allemaal een goed begin is, maar 
we nog veel stappen moeten zetten binnen alle P’s.

6B PROGRAMMA

Ieder jaar vergroten we de presentatie van kunst,  
performances en workshops van makers met een 
niet-Westerse achtergrond (Afrikaans, Noord-Afrikaans, 
Zuid-Amerikaans, Aziatisch). Dit gaan we op verschillen-
de manieren bereiken: door als team zelf pro-actief meer 
producties te bezoeken en makers te gaan ontmoeten met 
een cultureel diverse achtergrond (via Right About Now 
Inc, New Radicalism, Unsound, CTM, Atlas Electronics), 
door onderzoek naar co-programmering met partners te 
starten, door Amsterdamse kunstenaars/curatoren met 
hybride achtergrond te betrekken bij totstandkoming 
van het programma, via co-programmering met Garage 
Noord en Tolhuistuin die al met verschillend communities 
in de stad (en specifiek Noord) werken. Binnen onze eigen 
onderzoeksvraag - Culture of Communities - start FIBER 
een community-based onderzoek naar de mogelijkheid om 
programma innovaties te laten voortkomen uit een brede/
diverse groep stakeholders.

6C PUBLIEK

In een wereld waarin technologische ontwikkelingen nog 
veelal vanuit de witte, heteronormatieve mannelijke gaze 
worden ontwikkeld, vindt FIBER het van groot belang dat 
andere zienswijzen worden ondersteund én dat deze toe-
gang krijgen tot het gesprek over de toekomst van cultuur 
en de stad. Door onderwerpen te presenteren over bijvoor-
beeld biases in technologie, onderwerpen te benaderen 
vanuit feministische/queer-perspectieven en de presenta-
tie van kunstvormen uit andere landen, zien we dat FIBER 
ook nieuwe bezoekers inhoudelijk kan aanspreken. Wij 
willen betreft publieksontwikkeling gaan inzetten op het 
bereiken van nieuwe Nederlandse  - en vooral uit Amster-
dam - bezoekers met een gemixte achtergrond (Midden 
Oosten, Noord Afrika, China). We willen onderzoeken of er 



19

menten en werken die voortkomen uit deze labs, worden 
binnen het FIBER Festival weer ingezet.

Thematisch zijn alle onderwerpen in de programmering 
behandeld: The Body As Interface toonde hoe lichamelijke 
ervaringen steeds belangrijker worden bij de ontwikkeling 
van nieuwe kennis over technologie. Deze thematiek werd 
toegankelijk gemaakt voor het publiek binnen het festival 
(FIBER Festival: Sensing Beyond) en de twee CCL labs. 
Het thema Digital Tools & Communities werd ingevuld 
met de Studio Visits, workshops en vele meetups. Met de 
lijn Media Materialities & Future Processes nam FIBER de 
bezoeker aan de hand mee, door onderwerpen als discri-
minerende technologie (Coded Matter(s): Big Bias), en de 
kracht van speculatieve kunst en design binnen de ver-
beelding van inclusieve toekomsten (Coded Matter(s): Terra 
Fiction). Maar ook met de hernieuwde interesse in alchemie 
als voorloper van een nieuwe culturele en wetenschappe- 
lijke toekomst (FIBER Festival: Prima Materia). De inhou- 
delijke thema’s en opgedane kennis worden meegenomen 
in 2021 - 2024.

7B RESULTATEN BELEIDSVOORNEMENS

De afgelopen periode heeft FIBER een groot aanbod voor 
de stad kunnen realiseren met zeer beperkte middelen. 
Met een ondersteuning van 1 FTE (€ 45.000 p.j.) van het 
AFK, waren de huur, enkele kantoorkosten, een kleine 
vergoeding voor de directeur (gemiddeld €1750 p.m. op 
freelance basis) en administratieve lasten te dekken. Alle 
activiteiten zijn gerealiseerd met projectfinanciering en 
veel eigen investeringen van het team (uren, energie en 
kennis). Dit is voor FIBER geen duurzame basis voor de 
toekomst. In 2018 al bleken de ambities en activiteiten 
in het meerjarenplan met een dergelijke lage structurele 
ondersteuning, te veel te zijn. Na een financieel tekort in 
het eerste jaar (verder toegelicht in 8C), hebben wij in 2018 
en 2019 een aangepast activiteitenplan en begroting inge-
diend. Deze zijn beiden goedgekeurd door het AFK en op 
deze manier was het mogelijk de beleidsvoornemens ieder 
jaar te behalen.

Van het FIBER Festival zijn in de afgelopen beleidsperiode 
twee edities uitgevoerd (in mei 2020 volgt nummer drie). 
In totaal bereikten wij hiermee 21.465 bezoekers, namen er 
meer dan 200 kunstenaars uit 18 verschillende landen deel 

twee festival edities (een derde volgt in 2020), drie groot-
schalige Coded Matter(s) symposia en een veelheid van 
tentoonstellingen, concertavonden, Studio Visits, work-
shops en meetups. Partnerships met onder andere het 
Muziekgebouw aan ‘t IJ, STEIM en De Brakke Grond zijn 
verder verstevigd en doorgezet. Nieuwe partnerships met 
Lab111, Garage Noord en de Tolhuistuin werden opgebouwd.

FIBER heeft in al zijn activiteiten ingezet op de presentatie, 
ondersteuning en ontwikkeling van een nieuwe generatie 
makers. Dit was volledig in lijn met onze toenmalige missie: 
‘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.’ Vanuit deze missie werden activiteiten 
vormgegeven waarin de aandacht en het ontsluiten van 
maakprocessen centraal stonden én de samenwerking en 
kennisuitwisseling tussen verschillende artistieke disci-
plines werd gefaciliteerd. Dit werd gedreven vanuit onze 
visie, dat een nieuwe generatie kunstenaars op dusdanige 
interdisciplinaire manier moet samenwerken, dat zij nieuwe 
kennis en beschouwingen over onze relatie met technolo-
gie kan ontwikkelen.

Onze doelstellingen zijn grotendeels behaald. In drie van 
de vier jaren werd het beoogde publieksbereik behaald, 
waarbij er twee jaar meer bezoekers kwamen dan voorheen 
vastgesteld. Het FIBER Festival 2017 trok meer dan 4500 
bezoekers en de derde festival editie in deze periode is 
gepland in 2020. Drie grote Coded Matter(s) edities waren 
uitverkocht (3 x 280 bezoekers op een donderdagavond) en 
een veelheid aan activiteiten bood jonge makers de kans 
zich verder te ontwikkelen in hun werk. Voorbeelden zijn 
de meerdaagse talent-labs als Choreographic Coding Lab 
(CCL, 2017 en 2019) en het Cartographies of the Vanishing 
Now Lab (COTVN, 2019. Dit zijn twee vijfdaagse experimen-
tele en transdisciplinaire ontwikkelomgevingen, waarin 
een breed scala aan kunstenaars van over de hele wereld 
samenkomen om kennis- en werk te ontwikkelen. CCL 
bracht de wereld van de dans samen met die van digitale 
kunst. Er ontstonden meer dan 20 artistieke prototypes 
voor nieuwe hybride podiumkunsten producties, waarvan 
een aantal al in 2019 zijn gerealiseerd. COTVN koppelde 
(podium)kunstenaars, wetenschappers en schrijvers aan 
de vraag: welke rol kunnen de performatieve kunsten bij 
het onderzoek naar klimaatverandering spelen. De experi- 
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gekozen om meer te investeren in de zakelijke ontwikkeling 
van FIBER, dan in het aanhouden van extra artistieke 
krachten. Dit waren geen makkelijke beslissingen, maar  
tijdelijke en noodzakelijke ingrepen hebben uiteindelijk 
geleid tot een positief resultaat.

Als een van de maatregelen om de organisatie te kunnen 
laten doorgroeien naar een stabiele en buigzame organisa-
tie, heeft FIBER in 2019 de overstap gemaakt van een raad 
van toezicht naar een raad van bestuursmodel. In afstem-
ming met het nieuwe bestuur is de organisatie ook minder 
activiteiten gaan uitvoeren, om de balans tussen inkom-
sten en kosten beter te kunnen vormgeven. Eind 2019 is 
het team versterkt met een business developer en onder-
steund door verschillende adviseurs op fondsenwerving en 
financieel management. Er is gestart met de ontwikkeling 
van een verdienmodel waarin de financieringsmix vergroot 
wordt. 
 Er is ook tijd en ruimte gemaakt voor de directeur 
(tevens artistiek leider) om de 14 maanden durende studie 
Leiderschap in Cultuur aan de Universiteit van Utrecht te 
volgen. Deze studie is door hem, middels een lening, uit 
privé middelen betaald.
 Nu ligt er een gezonde basis om in 2020 en daarna op 
te bouwen. FIBER kan zich weer gaan richten op het verder 
uitbouwen van het team, de verdieping van het artistieke 
aanbod, de vergroting van de eigen inkomsten en de  
benodigde ontwikkeling van het publieksbereik.

7D INVESTERINGEN

FIBER heeft geen middelen om lange termijn investeringen 
te doen. Kleine investeringen die zijn gedaan zijn:
• aantrekken van een business developer voor het vergroten 

eigen inkomsten en een aanvraag binnen de Innovatie- 
regeling van het AFK

• toekenning professionalisering voor instellingen bij het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (in het kader 2021 
- 2024) voor de ontwikkeling van een nieuwe strategie 
communicatie- en presentatie strategie met oog voor 
diversiteit en inclusie.

7E TOT SLOT

FIBER Festival heeft met een compact en hard werkend 
team zijn eigen plek in het culturele aanbod en keten van 
de stad kunnen versterken. Samen met onze partners is 
er een toonaangevend aanbod op het gebied van kunst en 
technologie gepresenteerd. Hiermee bereikt FIBER een 
breed publiek, dat qua samenstelling zich steeds verder 
aan het verrijken is. Er is veel geïnvesteerd om een gezon-
de zakelijke basis te creëren, met potentie voor verdere 
ontwikkeling op het gebied van inkomsten en de vergroting 
van onze maatschappelijke waarde voor de stad. Met een 
hernieuwde ondersteuning kunnen wij de verdere groei en 
onze plannen op een duurzame manier gaan voortzetten. 
FIBER hoopt deze ontwikkeling door te kunnen zetten en 
ontmoetingplek te blijven voor het werk van grensverleg-
gende makers binnen de stad Amsterdam.

en werden er veelgeprezen tentoonstellingen en muziek 
& performance programma’s gerealiseerd. In 2017 zag de 
eerste editie van FIBER x The Rest Is Noise het licht: een 
audiovisuele  
concertavond in het Muziekgebouw aan ‘t IJ met talenten 
en internationale topacts. In vier edities (2017 - 2020) 
bereiken we 2580 bezoekers. Publieksbereik per jaar:
• Publieksbereik 2017: 9984 (doelstelling in de aanvraag 

origineel: 5010)
• Publieksbereik 2018: 7681 (doelstelling in de aanvraag origi-

neel: 5660)
• Publieksbereik 2019: eerste schatting 3800 (doelstelling 

van aangepaste aanvraag: 8400)
• Hiernaast bereikte FIBER in het buitenland 45.160 mensen 

met programma’s waarin kunstenaars uit Amsterdam en 
Nederland deelnamen.

In de jaren 2017 en 2018 behaalden wij onze beleidsvoor- 
nemens, maar in 2019 niet. In dat jaar was er geen festival- 
editie - deze is doorgeschoven naar 2020 - en stopte 
Coded Matter(s). Deze beslissingen zijn genomen op basis 
van de uitkomsten van de zakelijke professionalisering 
door directie en bestuur. Het was tijd om een pas-op-
de-plaats te maken en zonder de grote druk van activi-
teiten was het uiteindelijk mogelijk om in 2019 grondig te 
werken aan de nieuwe fundamenten van een duurzame 
organisatie. 

7C ONTWIKKELINGEN ORGANISATIE

FIBER heeft enorme stappen kunnen zetten binnen  
de financiële en bedrijfsmatige ontwikkeling. Dit is wel  
een roerig process geweest. In het eerste jaar van ons  
kunstenplan (2017) kwam FIBER vanaf de start in een  
lastige situatie terecht. Mei 2017 vond de grootste  
editie van het FIBER Festival plaats. Op artistiek vlak en 
publieksbereik was het een groot succes. Financieel was 
het dat niet; door tegenvallende fondsenwerving was het 
niet mogelijk om tijdig het kleine kernteam te versterken 
met de benodigde communicatiekrachten (niet werkzaam 
in de dagelijkse organisatie van FIBER). Hierdoor werden de 
benodigde publieksinkomsten niet behaald. Ook door een 
inschattingsfout in de begroting op de productiekosten 
kwam de organisatie met € 18.000 in de rode cijfers.

Vanaf dat moment is de organisatie zelf direct, en met 
extern financieel advies, een reparatie- en professiona-
liseringstraject ingegaan; door scherpe bezuinigingen te 
combineren met de ontwikkeling van nieuwe inkomsten en 
aanpassingen in de bedrijfsvoering is het mogelijk geweest 
om eind 2018 af te sluiten met een klein positief resultaat. 
Het effect van deze ongelukkige start, en de negatieve 
uitspraak op een grote jaarprogramma subsidieaanvraag 
in 2018,  is dat de organisatie veel uren en energie heeft 
moeten investeren in bezuinigingen en het gefragmen-
teerd inzetten van de organisatie (door het ontbreken van 
financiële middelen voor een continue bezetting). Dit heeft 
veel gevraagd van de directie en medewerkers, en voor 
sommige medewerkers (zzp) was er geen budget meer om 
de samenwerking door te zetten. Er is bijvoorbeeld tijdelijk 


