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Inleiding 

“ Binnen Dutch Design Week (DDW) is Manifestations een van de locaties waar technologie en een breed 

publiek elkaar vinden. Manifestations is voor DDW van grote meerwaarde omdat het een nieuw en ander 

publiek naar DDW brengt. Daarnaast is Manifestations onderscheidend en innovatief in het expositieaanbod. 

Wij zijn blij met Manifestations op DDW.” 

Martijn Paulen (directeur DDW) 

Manifestations 2018 was wederom een groot succes. Evenals in 2017 ontvingen we het maximaal 

toelaatbare bezoekersaantal van 35.000 in negen dagen. De samenstelling van de bezoekers was iets 

anders, geheel volgens ons streven: er was een groei van 5% mensen met weinig tot geen voorkennis 

over kunst en technologie, afkomstig uit Eindhoven en de regio. Dit mede dankzij de inspanningen 

van de Hub van Expats en met medewerking van de Gemeente Eindhoven – Sociaal Domein 

waardoor het mogelijk was mensen van buiten de eigen bubbel te interesseren voor Manifestations.  

We zijn er trots op dat Manifestations wekenlang bovenaan en voorop de DDW.nl website heeft 

gestaan. Ons bereik was maximaal doordat NS Rail TV onze trailer film vier weken liet zien op de 

grote NS stations. Beiden geven een blijk van de enorme waardering voor Manifestations.  

Alle doelen die we ons hadden gesteld zijn behaald. We realiseerden een groei van 5% van 

samenwerking met (technologie) bedrijven en sociale en culturele instellingen tijdens de 

participatieprogramma’s en een groei van 10% van nationale en internationale volgers op sociaal 

media in 2018. De aandacht van de media was aanzienlijk zoals u kunt lezen in de lijst van media-

uitingen.  

Als extra voorziening konden we dankzij sponsoring door partner Quingo en Scootmobielen.nl 20 

Scootmobielen aan mindervaliden aanbieden. Het zag er artistiek inhoudelijk ook waanzinnig uit om 

in zo’n oude Philips fabriekshal overal wagentjes met lampjes rond te zien rijden, bij bezoekers riep 

dat verschillende creatieve associaties op. 
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Evenals vorig jaar hebben we tijdens de DDW een tevredenheidonderzoek gehouden. De bezoekers 

gaven ons gemiddeld een 8. Opvallend is dat Manifestations een jong publiek trekt en door kinderen 

tot favoriet van de DDW is uitverkoren. Het team van Manifestations streeft ernaar om bezoekers te 

stimuleren tijdens de DDW ook bij andere initiatieven en kunstinstellingen, zoals het Van 

Abbemuseum en STRP, te gaan kijken. Uit het onderzoek blijkt dat 83% voornemens is na het bezoek 

aan Manifestations ook andere culturele instellingen te gaan bekijken.  

Het aantal partners en sponsors is uitgebreid en het contact met een aantal van de reeds bestaande 

partners is geïntensiveerd. Het plan is om met verschillende partners, zoals bijvoorbeeld Sioux, 

afspraken voor meerdere jaren te maken om zo de samenwerking te bestendigen. Gezien de 

toekenning van subsidie door een aantal landelijke fondsen blijkt ook bij hen een grote waardering 

voor Manifestations.  

Manifestations 2018 is conform de begroting gerealiseerd.   

 

Ondanks dat wij meer hebben ingezet op goede informatievoorziening door enthousiaste hosts en 

deelnemende kunstenaars geven bezoekers nog steeds aan meer informatie te willen. Bij de 

ontwikkeling van de volgende edities blijft dit een belangrijk aandachtspunt.  

Ook zien wij nog meer en betere kansen voor het ontwikkelen van jong talent. In samenwerking met 

academies gaan we gedurende het jaar voor hen programma’s ontwikkelen.  

Manifestations gaat zich ook richten op internationalisering waardoor delen van het festival zich over 

de hele wereld kunnen uitvouwen, zonder dat we de doelgroepen die we nu bereiken minder 

aandacht geven.  

 

Viola van Alphen 

Artistiek directeur  
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Publieksbereik en Klanttevredenheid 

“Manifestations focust op zichtbaarheid, toegankelijkheid en deelname van een breed publiek. Ik 

heb met eigen ogen gezien hoe hier interactie werd gebracht tussen kunst en technologie en tussen 

artiest en publiek. Het was daarom terecht dat Manifestations werd genoemd als publieksfavoriet.” 

Peter Visser (vrml Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Holst Centre) 

 

Het is de missie van Stichting Art & Technology om met de organisatie van het festival Manifestations 

een gezonde ontwikkeling te bevorderen van technologie die is gericht op mens en samenleving. 

Vanuit het verlangen naar een eerlijke(re) maatschappij en een lieve(re) wereld draagt 

Manifestations bij aan een wereld waarin mensen en sectoren elkaar beter begrijpen en met elkaar 

en met veranderingen in de samenleving om kunnen gaan. Manifestations brengt kunst en 

technologie dichter bij het publiek van buiten de ‘kunst-bubbel’.  

Bij de editie van 2018 hebben we gekozen voor samenwerking met mensen van de Hub van Expats 

en het Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven om invulling te geven aan het behouden en 

uitbreiden van ons publieksbereik, de benadering en werving van nieuwe doelgroepen en 

publiekssegmentatie.  Een professioneel team vanuit het netwerk van de Hub van Expats heeft de 

beschikking gekregen van de gemeente Eindhoven over een adressenlijst met sociale initiatieven 

voor ouderen, jongeren, minder validen en vluchtelingen.  Wij boden deze doelgroepen, die niet uit 

eigen beweging naar kunst en cultuuruitingen gaan, het programma Buiten de Bubbel. Dit 

programma is flink uitgebreid ten opzichte van de editie 2017 met onder andere een succesvol 

meewerkprogramma voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Naast nieuwe doelgroepen kwamen ook veel professionals naar Manifestations. Het was opmerkelijk 

dat hoewel sommigen uitgeput en mopperig binnenkwamen, na een paar minuten van de 

rondleiding door Manifestations er een grote glimlach op hun gezichten verscheen. 

Het doel dat we ons hadden gesteld om 5% meer mensen te bereiken die weinig tot geen voorkennis 

over kunst en technologie hebben en afkomstig zijn uit Eindhoven en de regio is behaald. Uiteraard 

zouden we nog veel meer mensen uit deze doelgroepen willen ontvangen. De belemmering is echter 

dat er een maximum zit aan bezoekers op deze locatie vanwege brandvoorschriften en ook om 

expositiebezoek plezierig te houden. Dit maximum is 35.000 bezoekers in negen dagen.  

We hebben evenals vorig jaar een enquête gehouden onder 126 respondenten. Een overzicht is te 

lezen verderop in dit document. De respondenten gaven ons een hoger cijfer dan in 2017: Toen een 

7,5, nu een 8. Opvallend is dat Manifestations een jong publiek trekt: 53 % in de leeftijd van 17 – 40 

jaar.  
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Manifestations streeft ernaar om bezoekers aan te zetten tot het bezoeken van andere culturele 

uitingen. Uit de enquête blijkt dat dat is gelukt: 83% geeft aan dat door Manifestations men van plan 

is ook te gaan kijken bij andere culturele instellingen of events die zij nog niet eerder hebben bezocht 

zoals het Van Abbemuseum en STRP. 

Van de enquête hebben we geleerd dat ondanks de uitbreiding van informatie en het aanbod van 

rondleidingen mensen nog steeds behoefte hebben aan meer informatie. Wij gaan ons daarop 

bezinnen. Bezoekers zijn ontegenzeglijk enthousiast. Vooral de interactieve kunstwerken worden 

enorm gewaardeerd en kinderen vinden games en robots 'cool'. En Manifestations wordt steeds 

meer een begrip.  
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Manifestations 2018. Is technologie je ideale vriendje of een dominante driftkikker? 

“We zijn allemaal gebaat bij lievere, menselijkere technologie. Innovaties waar iedereen profijt van 

heeft, jong of oud, man of vrouw, rijk of arm.” 

Viola van Alphen 

 

 

Het Veemgebouw, waar Manifestations jaarlijks plaatsvindt, was van 20 tot en met 28 oktober het 

middelpunt van innovatieve technologie, kunst en design. Dit jaar had Manifestations naast de circa 

3.000 m2 die reeds toegewezen was, de beschikking over een extra verdieping waar van Studio JKL 

de Garden of Resonance te zien en horen was.  

Manifestations onderscheidt zich door internationale mediakunst van hoogstaande kwaliteit en 

maatschappelijke impact zó te presenteren, dat het een uitzonderlijk breed en divers publiek bereikt. 

Het is laagdrempeliger dan andere exposities op het gebied van kunst en technologie, mede omdat 

plezier en enige mate van ‘coolheid’ voorop staan. Uit de eerdere edities van Manifestations is 

gebleken dat bezoekers die kunst naar eigen zeggen ‘moeilijk te begrijpen vinden’, zich niet 

aangetrokken voelen door die andere, meer ‘highbrow’ locaties en events. Manifestations is er écht 

voor iedereen. Technologische innovaties zijn ons de ene keer op het lijf geschreven maar zijn soms 

ook confronterend, problematisch of onbetrouwbaar. En wij als mensen worden op onze beurt ook 

gevormd door al die nieuwe technologieën. 

Viola van Alphen selecteerde werken van meer dan 50 - veelal jonge, recent afgestudeerde - 

kunstenaars die de spannende wisselwerking tussen mens en technologie op verrassende manieren 

in een ander daglicht zetten. Haar keuze bestond uit werken die van verleidelijk en uitdagend tot 

kwetsbaar of juist een tikje bazig en van zorgzaam tot onhandig waren, maar allemaal werken die 

technologie van haar meest menselijke kant laat zien. 
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Zoals de collectie designer-tongen (Franky Tongues) van Gundega Strauberga en Manon Meyer 

waarmee je alle talen van de wereld spreekt, kleding die zelf groeit uit natuurlijke kristallen van Tim 

Dekkers, een troost-robot van MyTenga, de handtas van de toekomst van Diego Grandry, Marie 

Cantenys en Sissel Tolaas, kleding waarmee je een extra zintuig ontwikkelt van Jee Reith en plagende 

Artificial Intelligence. Het waren stuk voor stuk, alle 50, excellente uitingen van onvoorstelbare 

technologische werkelijkheid en een aanzet tot het verbeteren van arbeidsprocessen en 

omstandigheden. 

De expositie kent drie hoofdthema’s: Spektakelstuk, Young Talents en Gevestigde, innovatieve 

kunstenaars en ontwerpers. 

Spektakel stuk 

Dit zijn werken die om hun omvang, fun-gehalte of anderszins spectaculariteit grote aandacht van 
een breed publiek weten te trekken. Er wordt over gesproken bij de bakker om de hoek of in de stoel 
bij de kapper. De spektakelstukken van de editie van 2018 waren:  
 
Pelle Schilling maakte de Vuurvonken regen. Schilling liep enkele jaren geleden stage bij Zoro Feigl 

tijdens de inrichting van zijn bijdrage aan de tentoonstelling de Volkskrant Beeldende Kunstprijs in 

het Stedelijk Museum Schiedam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freerk Wieringa, Exoskeleton. Bij deze arm wordt geen computer gebruikt, hij werkt op luchtdruk.  

Bezoekers worden aangemoedigd mee te denken over hoe deze robot eruit ziet als hij af is en welke 

functie hij heeft. Bezoekers werden uitgenodigd mee te denken over hun eigen toekomst.  

MyTenga, aangeklede Sex-dolls die bezoekers mochten aanraken.  maar die je zelf mocht aanraken: 

voorbeeld van steeds meer tactiele interfaces van robots: zachte huid. Het is heel bijzonder dat je 

hier aan mocht komen. 

20 verlichte Scootmobielen met verlichting gesponsord door Quingo. 

Preview van het populaire lichtfestival de GLOW. 
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Young Talents  

Het grootste deel van de tentoonstelling bestaat uit bijdragen van jonge kunstenaars en ontwerpers 

afkomstig van alle Nederlandse Kunstacademies. Aan dit onderdeel zijn twee stimuleringsprijzen 

verbonden. De eerste prijs bestaat uit een bedrag van 1.000 euro gesponsord door de IT bedrijven 

GBO en Sioux. De tweede prijs is deelname aan het talent-stimuleringsprogramma van de DDW.  

Dit jaar is de GBO & Sioux Young Talent Award gewonnen door Diego Grandry, Marie Cantenys en 

Sissel Tolaas van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in den Haag en de tweede prijs door 

Alexander van Bakel van de Rietveld Academie in Amsterdam. 

Gevestigde kunstenaars 

Het thema van dit jaar voor deze derde inhoudelijk poot was technologie als je ideale vriendje: Groot 

en Sterk; Bazig of Onhandig, Intimiderend of Liefhebbend. 

De deelnemers waren Eef Hilgers (VPRO), Alexandra Ehrlich Speiser, Dan Chen, Patrizia Marti (met 

haar halsketting voor blinden) en Horizon2020 project. Eef Hilgers won een aantal jaren geleden de 

TENT Academy Awards als beste videokunstmaker van de Nederlandse kunstacademies.  

Het volledige overzicht van de werken is te zien op de website met filmpjes, trailers en fotografie. 

www.manifestations.nl 

Participatieprogramma 

Het participatieprogramma is zo samengesteld dat elke doelgroep royaal wordt bediend en er een 

keuzemogelijkheid is om te participeren. Vooral voor kinderen en mensen voor wie het niet 

gebruikelijk is om naar kunst- en cultuuruitingen te gaan zijn programma’s ontwikkeld waarbij je 

vooral moet doen en niet alleen hoeft te luisteren en stil te zijn. 

1. Publieksprogramma 

Het publieksprogramma bestond uit vier onderdelen: Kunstenaar op Zaal, Guided Tours,  Workshops 

en Buiten de Bubbel. Deze onderdelen zijn respectievelijk gericht op kennis en inspiratie, kritisch 

reflecteren en zelf bouwen. 

De workshops zijn op voorinschrijving op weekdagen afgenomen door de nieuwe doelgroepen en 

scholen en in het weekend kon men spontaan deelnemen. In totaal hebben we 64 rondleidingen bij 

Manifestations gerealiseerd voor sociale doelgroepen die anders nooit met de Dutch Design Week in 

aanraking waren gekomen. Daar zijn we trots op, zeker als je de dankbaarheid van de deelnemers en 

hun enthousiasme meeneemt. Daarnaast heeft het werven van de nieuwkomers onder de 

vrijwilligers ook veel tijd in beslag genomen.  

Buiten de Bubbel 

Dit onderdeel van het publieksprogramma hebben we speciaal ontwikkeld voor mensen die normaal 

niet naar kunst en cultuur gaan en waarvan wij het belangrijk vinden hen er toch bij te betrekken. 

Onder hen hebben naast dat we activiteiten aanboden ook vrijwilligers geworven. Buiten de Bubbel 

was gericht op Art, Tech & Fun, een fysiek en toegankelijkheid programma waarbij gastvrijheid, 

goede informatievoorziening en faciliteiten en een goede bereikbaarheid centraal stonden.  

http://www.manifestations.nl/
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Bij de selectie van kunstwerken waarover in de rondleidingen werd verteld, werd gelet op de 

innovatieve kant van het werk, het moet nog nergens te zien zijn geweest en vernieuwend zijn. Ook 

moet het kritisch/activistisch zijn waardoor het bijdraagt aan het wakker schudden van mensen en 

het mooier maken van de wereld. Een derde criterium voor de keuze van werken bij de 

rondleidingen is dat de werken menselijk zijn om (de invloed van) technologie te begrijpen. Het moet 

gaan over ‘mens zijn’ (zoals angst, liefde, samenleven) of een sociale functie of betekenis hebben. 

Uiteraard is ook de belevingsfactor van belang. Het moet impact hebben op het publiek. Fun, cool, 

speels of rebels. En het werk moet ook toegankelijk, dus begrijpelijk zijn voor een breed publiek, of 

goed uitlegbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten de Bubbel-project: een mapje foto's: www.violavirus.nl/kids.zip  (39 MB) 

Dit heeft concreet geresulteerd in de volgende activiteiten tijdens Manifestations 2018:  

* Summa Plus (anderstalige jongeren die een vak willen leren), 8 groepen en rondleidingen in totaal.  

* De Reis van Brandaan (mix van kinderen met speciale onderwijsbehoeftes, lagere school), 2   

rondleidingen https://www.dereisvanbrandaan.nl/nieuws/    

 * Stedelijk College internationale schakelklassen (o.m. vluchtelingen kinderen), 2 groepen, 2 

rondleidingen  

* Turkish Professional Network Eindhoven, TPNE, 1 groep, 1 rondleiding  

* Iam NL en Stichting ik wil (statushouders groep), 1 rondleiding  

* Vitalis groep (senioren groep), 1 groep 1 rondleiding (zie filmpje 93 jarige vrouw op onze website) 

* Eindhoven Doet (vrijwilligersorganisatie sociaal domein), 1 groep, 1 rondleiding  

* Zonnebloem jongeren (jongeren met een lichamelijke beperking), 1 groep rondleiding  

* Ouderenbond PVGE (senioren), 3 groepen, 3 rondleidingen  

* Avans Hogeschool E(D)PS (internationale studenten anderstaligen), 1 groep, 1 rondleiding 

(met daarna een opdracht: Does the Future Design Us or do we Design the Future?)  

* Tour voor Blinden 

http://www.violavirus.nl/kids.zip
https://www.dereisvanbrandaan.nl/nieuws/
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* Films maken voor St Lucas studenten en stage St Lucas studenten 

* Meewerk programma's voor Dropouts, mensen met psychologische problemen: We hielpen hen 

ervaringen op te doen om meer zelfvertrouwen te krijgen waardoor de weg naar een mogelijke baan 

iets makkelijker wordt. Hiermee hebben we contacten tussen verschillende groepen Eindhovenaren 

gerealiseerd die normaal niet op elkaars pad komen en mensen uit hun isolement gehaald. Een van 

de vrijwilligers: Joy, beaamde dit.  Hij vertelde ons dat hij het heel fijn vond onderdeel van deze 

familie te zijn, omdat hij na het werk toch alleen maar thuis zit en niets doet. Een gepensioneerde 

arts vond het ook fijn om weer zinvol en waardevol bezig te zijn als onderdeel van die familie en 

Stephan, die nergens zin meer in had en na een aantal tegenslagen in een uitkering zat, werd weer 

blij en voelde zich gestimuleerd weer wat te gaan ondernemen.  

-We hebben vanwege het hartelijke team, dat niet zo hiërarchisch was, een warm, betrokken 

familiegevoel en ervaring geboden. En een kans geboden een blik te werpen in de toekomst tijdens 

de DDW.  

-En ook daarna namen we teamleden mee naar diverse vervolgafspraken, daarin bleek bijvoorbeeld 

dat leerlingen van Summa Plus (waar anderstalige jongeren een vak leren) aan deelnemend 

kunstenaar Stefan Bus vroegen of ze bij hem stage mochten lopen. Deze kinderen kregen door de 

visuele presentatievorm van deze kunstenaar,  duidelijk interesse in een carrière in techniek. De 

toegankelijke en visuele manier waarop Stefan met techniek bezig was, sprak hen aan. Stefan was 

zowel kunstenaar als vrijwilliger. 

-Ook waren er diverse activiteiten waarbij kunstenaars, High Tech en nieuwkomers samenwerkten.  

-In het Connection-Café werd de Workshop Design Your Carreer gegeven. Er was vooral veel 

belangstelling door internationals die op zoek zijn naar hoe ze hun carrière moeten 

vormgeven/opstarten in Nederland. 

-Er was een workshop over Dementie en technologie van Coöperatie SlimmerLeven 2020. 

-Event over Kwetsbaarheid met deelnemer Stadshobbywerkplaats. Met onder andere tonen die niet 

eens digitaal gemaakt kunnen worden: context, diepgang, geschiedenis, vakmanschap, nieuwe 

doelgroepen. 

-Vrijwillige kinderen van Tech Playgrounds (Dynamo Jeugdwerk) hebben aan de Vitalis ouderen een 

workshop gegeven: bibberbots te laten maken: inkijk, inzicht en die groepen met elkaar in verbinding 

stellen. 

-15 internationale vrijwilligers (nieuwkomers, echtgenoten van, etc.) hebben zich als vrijwilliger 

ingezet voor en tijdens Manifestations om hun lokale netwerk te vergroten en ervaring op te doen.  

- Daarnaast kende het team zeer getalenteerde mensen die anders thuiszitten en hier opbloeiden en 

ook vrijwilligers met diverse psychiatrische stoornissen kwamen hier tot bloei. Een Spaanse dame 

(Carmen) die thuis zat en aansluiting zocht heeft de Manifestations website gemaakt, en de 

achterkant van de flyer. Een Poolse heer (Kacper) heeft een after-video gemaakt met interviews met 

de deelnemers.  

- Het YouTube filmpje Hoe Communiceer ik met een Nederlander is vervangen door Nederlanders die 

een tour gaven, en rustig gesproken met nieuwkomers, we hebben speciaal voor deze groepen meer 

tijd uitgetrokken om alles rustig te laten zien.  

 

Wat is niet gelukt maar zijn wel opties en contacten voor de toekomst 

- Voor volgend jaar hebben we goede contacten gelegd met onder andere het Jongerenhuis (Zij  

hadden op het laatste moment afgezegd), de Sociale Werkplaats Ergon, C.L.O., Taalbrug, 
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Activiteitencentrum Eindhoven, Vluchtelingenwerk (op het laatste moment afgezegd vanwege 

tijdstip tour), SWZ Zorg, Wereldwijzer, Combinatie Jeugdzorg, Holland Expat Center South. Meestal 

bouwen we dat de jaren erna verder uit, evenals als de enthousiaste deelnemende organisaties van 

vorig jaar.  

2. Kennisprogramma   

Het kennisprogramma is gericht op de versterking van de sector. Er heeft een aantal  ontmoetingen 

tussen bedrijven, kunstenaars en nieuwe doelgroepen plaatsgevonden zoals: 

- High Tech meets Artist meets Neighbourhood,  
- een preview van het lichtfestival GLOW,  
- Manifestations verspreidingsprogramma,  
- Dementia and Technology workshop,  
- Design Your Carreer Workshop,  
- Kleuren en Tonen,  
- Analoog versus digitaal workshop,  
- Bibberbots,  
- 3D printen,  
- Techplaygrounds,  
- Scholenprogramma-workshops, waarin jongeren lesgeven aan senioren,  
- Dokter Moraal: Privacy Dokter Workshop en Consults.  

 
Uitwisselingen met Summa college (MBO):  

- Best of Manifestations bij hun Open Dag,  

- Summa Plus tours (anderstalige jongeren),  

- Summa Fashion tours, opzet naar Summa Fashion presentaties in de toekomst bij 

Manifestations.  

- Summa Hospitality: circa 50 Studenten van Summa, die in een maandenlange 

begeleidingstraject samen de informatiemap samenstelden en de informatiebalie 

bemanden, individuele tours gaven, de kunstenaars begeleiden, etc. 

 

3. Deelnemersprogramma:  

 

Young Talent Award 

Een belangrijk onderdeel van het Deelnemersprogramma is de Young Talent Award die in de 

vorige paragraaf reeds aan bod is gekomen.  

Deze editie bestond de jury uit Ton van Gool (directeur STRP festival), Katja Lucas 

(Programma Manager DDW), Ronald Ramakers (directeur GLOW festival) en Jacques 

Gramser (directeur GBO innovation makers). 

 

Design Your Carreer 

Ook is de workshop Design Your Carreer georganiseerd door Marielle Obels (carrière 

architect/coach). De kern was:  “Het is belangrijk dat je er bent, interactie met de bezoeker 

wilt aangaan, dat je weet wat je wilt vertellen, dat je weet wat je uit de expositie wilt halen.  

Bijvoorbeeld letterlijk op je kaartje schrijven: voor special effects studio, tv-makers, decor 

bouwers.” 
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Daarnaast waren er allerlei oproepen, vervolg-uitnodigingen en leads, die binnenkwamen bij 

Manifestations en direct aan de kunstenaars werden gekoppeld. Zie ook de paragraaf over 

Spin-off. 

 

 

Marketing 

Door de persoonlijke inzet van velen en het ongekend aantal samenwerkingspartners op het gebied 

van marketing, sponsoring, sociaal domein en educatie zijn de marketingdoelstellingen ruimschoots 

gerealiseerd.  

Doelstellingen 

      Verwacht   Gerealiseerd 
Bezoekersaantallen    35.000    35.000 
Rondleidingen     800 bezoekers   600 ( 24 groepen) 
Rondleidingen scholen    150    1000 (40 groepen) 
Deelnemers aan workshops   250    325 
Website bezoekers    10.000    32.000 
Groei bezoekers van buiten de bubbel  5%    5% 
Groei samenwerking met bedrijfsleven,  5%    5% 
sociale en culturele instellingen 
Groei world wide volgers social media  10%    FB  1.021 volgers 
          FB 58.320 bereik 
           
De reclamecampagne zoals die vooraf is ontwikkeld is met behulp van vele partners, zoals High Tech 
Campus, Sociale werkplaatsen, Stichting Eindhoven Doet en Holst Centre, uitgezet. De Nederlandse 
Spoorwegen lieten op Rail TV draaide vier weken lang onze trailerfilm zien op de meeste NS Stations. 
Google Adwords sponsorde met een advertentietegoed waardoor we ons doel voor bannerreclame 

konden verwezenlijken.  

De vrije publiciteit is aanzienlijk toegenomen. Op de pagina’s achterin dit verslag staat een overzicht.  
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Spin-off Manifestations 2018 

Stichting Art & Technology organiseert Manifestations niet alleen om een breed publiek kennis te 

laten maken met de meest menselijke kant van technologie, maar ook om getalenteerde jonge 

ontwerpers en kunstenaars in contact te brengen met het bedrijfsleven, presentatie-instellingen en 

andersoortige opdrachtgevers. Daarnaast talloze media aandacht door nationale en internationale 

media en internationaal netwerk. Dit soms samen met de Stichting en ook specifiek voor een of 

meerdere deelnemers aan Manifestations.  

Er komt bijvoorbeeld een vervolgtentoonstelling bij Avans Hogeschool in Den Bosch en Bright Day 

toont ieder jaar een Best of Manifestations. Creatieve Zondagen Utrecht (Yama Ichi) toonde een 

aantal Best of Manifestations werken.  De Stichting heeft voor deelname aan de Dutch Technology 

Week  een aantal verzoeken gekregen en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een opdracht 

over Algoritmes en Open Data. Uit het partnership met BrabantC komt een mogelijke opdracht van 

Noorderslag in Groningen voort en mogen we een voorstel doen voor Brabant goes SXSW.  

Deelnemers zijn door de Design Beurzen in Milaan en Keulen en Ventura Projects gevraagd om 

contact te houden en verder te praten over mogelijke exposities in het buitenland. Ook hebben we 

uitnodigingen van Isola Design voor de Milaan Design Week en de Milan Design Market evenals door 

Passagen 2019 @ IMM fair in Keulen, et art, muziek en technologie festival Maintenant in Rennes 

(Fr), Cube Design Museum met de expo “Luxe?”, BioLab in Maastricht en MaterialDistrict in 

Rotterdam. De Stichting is later in het jaar ondersteund door een private donatie. 

 

Uit de afgelopen edities is gebleken dat in de loop van het jaar er nog allerlei spin-offs ontstaan.  

Veel kunstenaars worden door ons geïntroduceerd bij professionals en pers, die later leiden tot 

concrete resultaten. Bijvoorbeeld een van de deelnemers van de editie 2016 won recent de STARTS 

prijs van de Europese Commissie – Ars Electronica, de Waag en Bozart. Leeza deed artwork van de 

Modebelofte. Veel deelnemende kunstenaars zijn na hun eerste presentatie op Manifestations ook 

elders te zien zoals bij RobotLove waar vijf  kunstenaars die wij eerder presenteerden te zien waren., 

etc etc   

Quotes van deelnemers  

Young Talent Elzelinde van Doleweerd:  

Zij is met haar werk samen met DDW genoemd  in Innovationorigins, De Ingenieur, Forbes, Dezeen, 

Bright, NextNature, HermanWillem, Healthyvoyager, Food.detik, etc. 

“Na Manifestations ben ik inmiddels mijn eigen bedrijf gestart en heb ik een volle agenda met 

afspraken. 

Ik had niet verwacht, dat het zo'n succes zou worden. Zowel vanuit Manifestations en de Beijing 
Design Week heb ik veel feedback gekregen op mijn project, veel promotie, gave artikelen en vooral 
heel veel enthousiasme en interesse. Doordat mijn project zo positief ontvangen werd, ben ik er nu 
inmiddels samen met Vita Broeken een bedrijf mee gestart. 
Na de Dutch Design Week ben ik uitgenodigd om te exposeren bij Bright Days. Een heel ander soort 
publiek (meer mannen en veel interesse in de print technologie in plaats van  het eten), maar nog  
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steeds nuttige feedback! 
Ook zijn we bij "De Zin van Bernheze" uitgenodigd. Een expositieruimte met kunst en poëzie, de 
poëzie had als  thema eten. Pierre Wind, chefkok en dichter was ook aanwezig. Hij heeft ons later 
weer uitgenodigd om te presenteren op het ROC Mondriaan (beide betaald gekregen). 
Verder zijn we in contact gekomen met Ivo van Dijkhuizen, die ons weer in contact heeft gebracht met 
bakkerij Goedhart, de grootste bakkerij uit Europa. Ook vanuit deze bakkerij is er interesse om 
reststromen te verminderen en willen we zeker nog vervolg gesprekken plannen zodra we verder zijn 
in de ontwikkeling van de printer. 
Daarnaast zijn we door Viola in contact gekomen met Dirk van Ledden, die Foodstarter heeft 
opgericht in Helmond. Een keukenruimte waar wij inmiddels gebruik van maken.  
Verder, niet onbelangrijk, moest ik voor Manifestations op het laatste moment een andere 
voedselprinter regelen. Deze had ik toen geleend van het bedrijf Print Cheese, de broer van de 
eigenaresse van dit bedrijf repareerde deze printers en is inmiddels bezig om een grotere printer voor 
ons te maken!  
Ook hebben we inmiddels de Eco Coin award (van Next Nature) gewonnen en zijn we bij de Rabobank 
Starter van het kwartaal geworden. Daarnaast volgen we het Design to Market traject bij het Design 
Forum en gaan we Upprinting Food ook combineren en verder ontwikkelen in de master Industrial 
Design waar we in februari mee starten. 
Afgelopen week hebben we nog in Keulen gestaan op de Living Kitchen Fair, die week daarvoor nog 
op de Horecava, en daarnaast zijn we uitgenodigd om in maart naar Tel Aviv te komen!” 
 

Tim Dekkers: 

“Manifestations biedt beginnende designers de kans om hun werk te presenteren tijdens de Dutch 

Design Week. Dat geeft een enorme positieve boost: je krijgt er de ruimte en een podium op 

misschien wel de beste plek van de Design Week. Voor veel beginnende en net afgestudeerde 

ontwerpers is het haast onbetaalbaar om op de Dutch Design Week te kunnen staan. Door het 

aanbod van Manifestations is er wel ruimte voor deze ontwerpers. Voor mij heeft de Dutch Design 

Week publiciteit gebracht in verschillende bladen en media zoals: Designdog, De Ingenieur, Elephant 

Art, Madlab, en nog veel meer. Daarnaast ga ik door Manifestations van 12 tot en met 14 maart werk 

presenteren in de Ahoy Rotterdam en heb ik veel aanbiedingen ontvangen van galeries. Ook sta ik nu 

ingeschreven bij Organisation in Design, die mij geregeld opties sturen om werk te exposeren in 

buitenland https://www.organisationindesign.com.” 
 

Nicole Spit van Design Studio Dáárheen:  “waardevolle pers-artikelen opgeleverd: interviews met met 

mij door internationale journalisten LaBiotech.eu , Business insiderNL , Elephant.Art,  De Ingenieur, 

meer. 

- Daarbij heeft Manifestations mijn positie in de kunst en ontwerperswereld verstevigd. Ik merk in 

gesprekken met mensen uit het werkveld dat zodra ik Manifestations in het bekende Veemgebouw op 

de DDW noem, ik enthousiaste en bewonderende reacties krijg, waardoor ik nog beter voor serieuze 

medespeler aangezien wordt. 

- Direct heeft het mij een expositie in Kunststation Delden opgeleverd. 

- Zeer verheugd ben ik ook met het bericht van de gerenommeerde Journalist en curator Jeroen Junte, 

van mijn op de Manifestations getoonde project, de ‘Biotronicols`, op wil nemen in zijn nieuwe eerste 

overzichtsboek over post-crisis design uit Nederland (NAI/010 uitgevers). 

- aanbod voor een gastcollege en begeleiding van een ideation van een minor op de MAMDT 

(Maastricht Academy of Media Design and Technology) in mei/juni2019 . 

- gevraagd om bij Academie Artemis groepen 2e jaars studenten te begeleiden tijdens een trendvisie 
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projectweek  

.Curator Viola van Alphen heeft mij gevraagd om bij Manifestations te komen exposeren en ik ben 

dankbaar dat ik daardoor tussen de gelijkgestemde kunstenaars/designers mocht staan op een 

fantastische plek. Het contact met haar verliep prettig en ze dacht heel goed mee. Haar inzet was 

enorm betrokken, enthousiast en onvermoeibaar. Ze droeg zelf ideeën aan en dacht mee over 

vervolgstappen daarvoor benodigde contacten uit haar grote netwerk.  Daarbij vroeg ze mij om haar 

op de hoogte te houden van het vervolg, waardoor ik het idee heb dat mijn contact met haar een hele 

waardevolle toevoeging is voor mijn verdere artistieke carrière. Ik hoop vaker met haar te kunnen 

samenwerken.” 

Diego Grandry, Marie Cantenys and Sissel Tolaas (KABK – Den Haag) zijn ook opgenomen in deze 

publicatie van Jeroen Junte (NAI/010). 

Marina Toeters: 

“Curator Viola toonde, meer dan 10 jaar geleden, mijn afstudeerwerk. Ze laat keer op keer zien dat ze 

oog heeft voor nieuw talent. Dit is natuurlijk extra opvallend voor mij nu ik naast mijn eigen bedrijf 

ook al jaren op verschillende instituten les geef. Momenteel ben ik een van de meest toonaangevende 

ontwerpers op het gebied van draagbare technologie en innovatieve mode. Ik nam deel aan 

Manifestations, het jaar daarop stond ik zowel bij Mind the Step in het Klokgebouw en had ik een 

eigen expo over innovatieve mode op het Campinaterrein tijdens DDW. 

Via het e-fashion event tijdens Manifestations heb ik talloze contacten en ideeën opgedaan en mijn 

netwerk uitgebreid. 

Ik geef les op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven. 

Manifestations heeft voor mij ook veel bijgedragen aan de zichtbaarheid van mijn werk. Ik ben op dit 

moment op zoek naar een vestigingsplek voor mijn bedrijf in regio Eindhoven om mij daarmee in 

Brabant te kunnen vestigen: omdat hét hier gebeurt. Meer synergie, innovatie en impact ontwikkelen 

zie ik in de komende jaren gebeuren. 

Dankzij Manifestations had ik diverse exposities o.a. bij Avans in Den Bosch en Tetem in Enschede. 

Manifestations projecten zijn een succes die vaak op onverwachte manieren tot uiting komen. Dit is 

vooraf moeilijk te voorspellen, maar achteraf altijd een genot om bij betrokken te mogen zijn. 

 

Giulia Tomasello:   

Young Talent (en Design Academy student) Giulia Tomasello, die haar Masters haalde aan de Design 

Academie in Londen, presenteerde bij de eerste Manifestations in 2016 en won in 2018 de STARTS 

prijs van de Europese Commissie – Ars Electronica, de Waag, Bozart (Ars Electronica is het oudste en 

grootste toonaangevende mediakunstfestival van de wereld). Ze reist nu de wereld over met haar 

werk (bijvoorbeeld  alleen al in maart 2019 Brazilië en Seattle). Zij schrijft: 
 
“Manifestations is an insightful community and platform where to share skills in the creative 
technology, open source, bio design and speculative art. Through Manifestations I had the occasion to 
exhibit and give talks at the Dutch Design Week, becoming part of this design network and 
nominated for the Young Talented Award. From Manifestations’ support, I’ve been showcasing and 
talked about my work in other international exhibitions and in 2018 I won the STARTS Grand Prize, 
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awarded by the European Commission for the artistic exploration and art works where appropriation 
by the arts has a strong potential to influence or alter the use, deployment or perception of 
technology. I continue to enjoy the collaboration with Manifestations and especially with Viola, she 
has an engaging and sparkling approach as curator and a vast knowledge in the world of art and 
technology. Internet of Women Things is one of her successful collaborations developed with Casa 
Jasmina, a community based on the potential of IoT devices to engage with the reality of women’s 
lives through the use of technology.” 

 

 

Leeza Pritychenko deed artwork van de Modebelofte en is nu Digital Art Director bij 

Wieden+Kennedy Amsterdam, een van de meest toonaangevende reclame bureaus ter wereld. 

Jochem van Schip presenteert tot 2024 in designmuseum de Cube in Maastricht en werkt nu bij 

Famous Gray in Brussel. 

 

Leanne Wijnsma presenteerde op 2016 bij Manifestations en was later onder andere te zien bij  STRP 

en verbond zichzelf aan NextNature. 
 

Quotes divers: 

 Erwin van de Zande – Bright (RTL): "Manifestations slaagt er elk jaar weer in om te laten zien 
wat er gebeurt als kunst en technologie elkaar raken met sterke curatie en verrassende 
werken. Het event doet dat op een voor Nederland unieke manier en toont wat wij met 
technologie doen en andersom wat technologie met ons doet. Ik onderzoek komende 
maanden graag of we in 2019 tot een samenwerking kunnen komen tussen Manifestations 
en techfestival Bright Day." 

 Mark Hoevenaars – Sioux: “Afgelopen jaar werkten wij voor het eerst samen met 
Manifestations. We bezochten het festival met het management team van ons bedrijf en 
waren sponsor (€ 1.000,-). Ons team was onder de indruk van het feit dat er de relatie werd 
gelegd tussen technologie en kunst/design en dat op een toegankelijke manier. Het triggerde 
ons om vanuit een ander perspectief na te denken over technologie. Ook waren we 
aangenaam verrast door de samenwerking met creatief directeur Viola van Alphen. Ze is 
toegankelijk, enthousiast en meegaand en is heel goed in het meedenken en leveren van 
maatwerk vanuit haar netwerk en expertise. Voor ons allemaal redenen om onze 
samenwerking sowieso voor de komende twee jaren te continueren. Bij voorkeur bouwen we 
aan een lange termijn relatie waarbij we Manifestations ondersteunen om de organisatie 
naar een hoger plan te tillen en verder te professionaliseren. We zijn van plan om niet alleen 
binnen Manifestations 2019 en 2020 actief te participeren, maar ook om op andere 
momenten in het jaar samen op te trekken, zoals tijdens de Dutch Technology Week”. 

 Eric van Eerdenburg, Lowlands: “Manifestations is een interessante tentoonstelling, waar 

dingen aan de rand van ontwikkelingen zitten, die je niet snel ergens anders tegenkomt. Ik 

vond het zeer geslaagd: dingen op je lichaam laten groeien, slijptollen, dolls. Wat ik leuk vind 

aan Viola’s keuze als curator, is dat het heel edgy is: het heeft weinig woorden nodig om te 

spreken. Lowlands zie ik niet als museum of galerie, maar als een plek waar je de voorhoede 

van dingen kunt zien. Dat is ook onze missie: wat komt eraan, hoe kunnen we daarin 

innovatief zijn? Ik vind het belangrijk dat dingen instant iets oproepen. Ik zie een eventuele 

samenwerking voor me".  

 Peter Kentie - Directeur Citymarketing Eindhoven 365:  

“Ik ben onder de indruk van de kwaliteiten van het team van Manifestations. Manifestations 

selecteert o.a. op kwaliteit en toegankelijkheid (en dus de Marketingvalue) van de werken, 

heel belangrijk, dat is heel goed voor de uitstraling van Brabant. Manifestations is een 
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waardevolle aanvulling in het bestaande aanbod: Manifestations is in een experimentele en 

speelse niche gesprongen. Technologie groeit in een razend tempo, laten wij toonaangevend 

in de wereld zijn hoe we daarmee om gaan. Eindhoven365 gelooft in het concept 

Manifestations en het potentieel ervan.” 

 Mondriaanfonds:   

“Het Mondriaanfonds heeft waardering voor de wijze waarop  Manifestations kunst, mens en 

technologie dichterbij elkaar wil brengen. De artstiek inhoudelijke uitgangspunten (2018) 

overtuigen dat het programma een breed publiek zal trekken. Daarnaast waardeert 

commissie de  vele samenwerkingen  en de inhoudelijke keuzes van de curator en daaruit 

voortvloeiende kunstenaarsselectie. Dat het festival  plaatsvindt tijdens de Dutch Design 

Week vindt zij bovendien een meerwaarde voor de mediafestivals binnen het Nederlandse 

veld." 
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Samenwerkingspartners  

De Stichting Art & Technology heeft door het organiseren van Manifestations goede contacten met  

partners in de stad Eindhoven, de regio, landelijk en internationaal. Naast de bestaande patners zijn 

er nieuwe toegevoegd. We zijn onderdeel van een actief ecosysteem in regio Eindhoven en 

daarbuiten met veel wederzijdse input en waardering. 

Fondsen 
- Cultuur Eindhoven  
- Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
- Prins Bernhard Cultuurfonds – Knecht Drenth fonds 
- Mondriaanfonds 
- VSB fonds 

 
Sponsors 

- GBO sponsor Young Talent Award winnaar 
- DDW stelde een talent-stimuleringsprogramma van een jaar beschikbaar voor de 2de 

prijswinnaar van de Young Talent Award 
- Sioux: algemeen sponsor van tours, Young Talent Award. Met hen wordt gekeken naar 

langdurige samenwerking, samen met hen lobbyen en betrekken van meer partners en 
sponsoren. We onderzoeken samen naar mogelijkheden voor vervolgevenementen 
tijdens Dutch Technology Week, Paviljoen op Lowlands. 
Zij kwamen twee keer langs, een keer met het volledige Management Team met 
iedereen op de Scootmobielen.  

- MyTenga: sponsor seks-poppen, waar bezoekers aan mochten zitten, aangekleed door 
Manifestations kunstenaars, op een toegankelijke manier, waarbij de tactiele ervaring 
voorop stond. Langdurige samenwerking. 
 

Partners 
- Universiteit Eindhoven en Twente: partners in inhoud, financiën, lesprogramma, 

stimuleren Garden of Resonance. 
- Dutch Design Week: partner in promotie, uitvoering, inhoud, kern expositieontwerp, 

tours, etc. 
- BrabantC: traject ingegaan tot packages: om Manifestations elders in de wereld beter 

weg te zetten. Meerjarige aanvraag, pitch gehaald: Manifestations is nu officieel 

BrabantC partner, incl uitnodiging voor SXSW en diverse inhoudelijke verbindingen (de 

verbinding met de High Tech Campus kwam ooit ook via Brabant C, en ook de nieuwe 

Business Developer). 

- Nederlandse kunstacademies o.a. KABK Den Haag, Minerva Groningen, HKU Utrecht, 

WDKA Rotterdam, etc:  promotie, inhoud, lesprogramma, tussentijdse beoordelingen, 

bijdrage in huurkosten locatie. 

- We werkten met een aantal gast-curatoren en mensen die tips geven:  Meestal mensen 

verbonden aan kunstacademies (o.a. Ine Poppe - WDKA, Eric Jan Kamerbeek - Fontys, 

Luis Rodil-Fernández – ArtEZ, Janine Huizenga – IMD KABK, Rene Pare - MAD), etc. 

Sociale partners 
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- Gemeente Eindhoven Sociaal Domein: kennis en inzicht in het Sociaal Domein, en 
kennismaking met nieuwe partijen (zie hoofdstukje Programma Buiten de Bubbel). 

- MAD emergent art center: partner in vrijwilligers, aansluiten internet, apparatuur. 
Nauwe verbondenheid sinds 3 jaar. 

- HUB voor expats: partner in vrijwilligers en promotie 
- Stichting Eindhoven Doet: partner in vrijwilligers en promotie (en wij gaven hun een tour) 

 
Educatieve partners 

- Summa college: MBO school. zie toelichting bij Kennisprogramma’s. De samenwerking is  
gericht op nauwe verbondenheid en langdurige samenwerking. Goede contacten met 
vakgroepen Hospitality, Fashion, Summa Plus (anderstaligen). Tours voor Summa Plus 
(anderstaligen) en Summa Fashion studenten. Programma tijdens Open Dag van Best of 
Manifestations ter inspiratie over de toekomst van Fashion voor Summa, en Summa 
Hospitality studenten tijdens Manifestations. 

- Avans Hogeschool: tours, en Best of Manifestations expositie in december 2018 bij het 

Lectoraat Veiligheid van Avans Den Bosch: kunst als inspirerende beeldtaal die studenten 

aanzet tot anders denken over oplossingen binnen hun vakgebied Veiligheid (digitale 

alternatieven voor camera’s) 

 

 
Marketingpartners 

- High Tech Campus: Partner in promotie en verbindingen leggen. Al drie jaar een nauwe 
verbondenheid. 

- Ergon van de Sociale Werkplaatsen toonde onze film op hun schermen. 
- Stichting Eindhoven Doet: partner in promotie. 

- Holst Centre: partner in promotie, inhoud, deelnemers, betaalde deelnemers 
- NS Rail TV draaide vier weken lang onze trailerfilm op de meeste NS Stations. 

- Google Adwords sponsorde met een advertentietegoed. 
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- We maakten een speciale flyertafel om onze partners te helpen. Wij vinden dat je elkaar 

en ook de bezoeker moet helpen. Vanuit onze bezoekers merken we dat daar een sterke 

behoefte aan is en dat zij dat waarderen als onderdeel van de publieksbegeleiding. 

- Andere partners  (o.a. Marina Toeters - By-wire, LabeledBy, meer)  maakten tours en 

tour-overzichten en tour-flyers, bv over E-fashion waarop Manifestations prominent 

genoemd stond.  

We hebben diverse fans: particulieren en organisaties (mensen die werken bij Holst 

centre, DDW, HUB voor expats, MAD, Eindhoven Doet, Luchthaven Eindhoven, meer) die 

helpen qua inhoud, promotie, spullen, handjes en meer. Omdat ze vanuit intrinsieke 

motivatie betrokken zijn bij de thematiek en de vorm van Manifestations: en wie wil er 

nou geen “lievere toekomst”?.  

Materiaalpartners 

- State of Fashion: Van hen kregen we gratis 21m3 aan tentoonstellingskubussen,  

- Fre2sh op 5de verdieping: Dit is een Duurzaamheidscollectief waar we gratis de kubussen 

konden opslaan en die deze gedurende het jaar gebruiken. Wij mochten fietsen van hen 

lenen, die zij hadden vanwege een fietsen-opknap-vluchtelingen project. Ook regelden zij  

de catering waar mensen met sociale problemen. Wij hielden bij hen onze  

vrijwilligersbijeenkomsten.  Bij de 5de verdieping (Fre2sh en Duurzame Kost: 

aquafarming) leenden we tevens rolsteigers, wagentjes, trappen, stoelen, en nog veel 

meer. 

- Bij de 4de verdieping waar veel kunstenaars en ontwerpers waren leenden we diverse 

materialen zoals statafels, vaten etc. 

- Bij de lokale kringloopwinkels leenden we bankstellen, lampen, en meer.  

Betalende deelnemers 
- GBO innovation makers: betaalde deelnemer (grote, coole robot van Twickto: een nieuw-

soort lego door hun ontwikkeld). 
- Greenhouse groep: pionierend reclamebureau met o.a. chatbots:  betaalde deelnemer 

met GLOW preview. Experiment met self-learning chatbot en grote displays tijdens 

Manifestations. 
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Verbeteringen ten opzichte van de Editie 2017 

- Extra zichtbaarheid van de zuilen en uitleg: Bezoekers vonden zowel de verlichting als 

de informatievoorziening dit jaar van een veel hoger niveau. We hadden een speciaal 

communicatie-team die grote banieren maakte met uitleg en duidelijke, grote borden 

per werk. Dit naast het feit dat de kunstenaars het grootste deel van de tijd ook 

aanwezig waren bij hun werk en uitleg gaven. 

 

- Flyer gemaakt met tips om ook eens te gaan kijken op andere locaties. Als je van ons 

houdt, houd je ook van…  Deze flyer maken we nu voor het 3de jaar. Dit jaar werd de flyer 

(voor het eerst) op meer dan 50 plekken verspreid.  

 

- We hebben GBO en Sioux als sponsors verbonden aan de Young Talent Award wat een 

bedrag van 1.000 euro opleverde voor de winnaar en de DDW sponsorde voor de 

tweede plaats een talent-stimuleringsprogramma van een jaar. 

 

- Verbetering comfort: circa 50 extra stoelen, 18 picknicktafels bij het grote raam, 3 

stoelmassages in de weekenden en 20 Scootmobielen waarop bezoekers rustig door de 

expositie konden rondrijden.  

 

- Op de website van de DDW waren we veel zichtbaarder dan in voorgaande jaren doordat 

we wekenlang bovenaan stonden op de eerste pagina www.ddw.nl   

 

- Duurzame samenwerkingen verstevigd: de partners zijn dieper betrokken.  Mede dankzij 

onze partners hadden we dit jaar talloze perstours, financiers tours, redacteurentours en 

meer tijdens Manifestations. 

 

- Met BrabantC zijn we in gesprek om delen van Manifestations nationaal en 

internationaal te presenteren. Hiervoor is een aparte subsidie aangevraagd voor jaren 

2019-2021.   

 

- Het vinden van sponsors werd stap voor stap opgebouwd. Het resultaat is relatief veel 

kleine sponsoren. We proberen met onze business developer vanuit de 

internationaliseringsregeling ook dat beter op te pakken.  

 

- Het is gelukt om academies meer bij Manifestations te betrekken. Een aantal academies 

heeft meegedacht, inhoudelijk en ook financieel. Wederzijds zijn er programma’s 

opgezet om kunstenaars beter voor te bereiden door aan hen de volgende vragen voor 

te leggen: “Wat wil je bereiken en hoe werk je daar naartoe. Met welke header wil je in 

de kranten staan?” 

 

 

  

http://www.ddw.nl/
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Tips en verbeterpunten voor de Editie 2019 

- We hebben in 2018 de young talents verbonden aan drie ontwikkelprogramma’s. Maar 

we hebben de indruk dat er nog meer mogelijkheden bestaan om jonge talenten bij te 

staan in hun ontwikkeling.  

 

- Uitleggen waarom er rijen zijn bij de ingang staan: de eisen van de brandweer uitleggen 

en aangeven dat de bezoekerservaring door ruimte en rust beter wordt. Nu stond dat 

alleen bij de FAQ’s op de website. Het kan beter ook bij de ingang hangen. 

 

- Bezoekers lezen de informatieborden niet goed. Tegelijk vragen zij om meer informatie. 

Wij gaan ons hierop beraden.  

 

- We boden bij de ingang rondleidingen aan voor 1 euro. Bijna niemand nam die 

gelegenheid. We gaan onderzoeken waar dat aan ligt. 

 

- De informatiemap moet worden verbeterd evenals de begeleiding en briefing van de 

vrijwilligers.  
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Manifestations in de Media, o.a 

Maandenlang voorop de DDW.nl website. 

https://www.vpro.nl/festivals/ddw/lees/2018/tien-tips-ddw-2018.html 

https://www.vpro.nl/festivals/ddw/lees/2018/lievere-technologie.html 

https://www.vpro.nl/festivals/ddw/lees.html 

https://www.bright.nl/trends/artikel/4458476/future-weer-bright-dankzij-designers 

https://www.ed.nl/ddw/van-vonkenregen-tot-zen-geluid-op-expo-manifestations-op-strijp-
s~acff219a/ 

https://elledecoration.co.za/12-projects-dutch-design-week/ 

https://thefatlady.be/content-design-meerwaarde/ 

https://www.ed.nl/ddw/dutch-design-week-eindhoven-dit-moet-je-zien-br~a69ccca0/ 

https://www.deingenieur.nl/artikel/dutch-design-week-if-not-us-then-who 

https://www.deingenieur.nl/artikel/dutch-design-week-over-de-relatie-tussen-mens-en-technologie 

https://www.thisiseindhoven.com/en/visit/eindhoven-wanted/top-picks/10-must-sees-during-ddw 

https://www.kabk.nl/agenda/kabk-alumni-ddw-2018 

https://innovationorigins.com/nl/ddw-een-spannende-combinatie-tussen-techniek-en-design/ 

 https://tlmagazine.com/looking-back-dutch-design-week-2018/ 

https://gbo.eu/2018/10/25/home-in-a-bag-wins-sioux-gbo-young-talent-award/ 

https://www.dezeen.com/2018/10/03/upprinting-food-elzelinde-van-doleweerd-beijing-design-
week-upprinting-food-design/ 

https://www.ow-ourworld.nl/onze-duurzame-toekomst-in-handen-van-dutch-design/ 

https://froot.nl/design/dutch-design-week-2018-programma/  

https://furn.nl/blog/dutch-design-week-2018-8-x-dit-moet-je-zien 

https://elephant.art/living-in-a-material-world-at-dutch-design-week/ 
ELEPHANT art. ‘Direct, spontaneous and multidisciplinary, Elephant surveys the international visual 
art scene in greater depth and with more energy than any other publication’  

https://www.vpro.nl/festivals/ddw/lees/2018/tien-tips-ddw-2018.html
https://www.vpro.nl/festivals/ddw/lees/2018/lievere-technologie.html
https://www.vpro.nl/festivals/ddw/lees.html
https://www.bright.nl/trends/artikel/4458476/future-weer-bright-dankzij-designers
https://www.ed.nl/ddw/van-vonkenregen-tot-zen-geluid-op-expo-manifestations-op-strijp-s~acff219a/
https://www.ed.nl/ddw/van-vonkenregen-tot-zen-geluid-op-expo-manifestations-op-strijp-s~acff219a/
https://elledecoration.co.za/12-projects-dutch-design-week/
https://thefatlady.be/content-design-meerwaarde/
https://www.ed.nl/ddw/dutch-design-week-eindhoven-dit-moet-je-zien-br~a69ccca0/
https://www.deingenieur.nl/artikel/dutch-design-week-if-not-us-then-who
https://www.deingenieur.nl/artikel/dutch-design-week-over-de-relatie-tussen-mens-en-technologie
https://www.thisiseindhoven.com/en/visit/eindhoven-wanted/top-picks/10-must-sees-during-ddw
https://www.kabk.nl/agenda/kabk-alumni-ddw-2018
https://innovationorigins.com/nl/ddw-een-spannende-combinatie-tussen-techniek-en-design/
https://tlmagazine.com/looking-back-dutch-design-week-2018/
https://gbo.eu/2018/10/25/home-in-a-bag-wins-sioux-gbo-young-talent-award/
https://www.dezeen.com/2018/10/03/upprinting-food-elzelinde-van-doleweerd-beijing-design-week-upprinting-food-design/
https://www.dezeen.com/2018/10/03/upprinting-food-elzelinde-van-doleweerd-beijing-design-week-upprinting-food-design/
https://www.ow-ourworld.nl/onze-duurzame-toekomst-in-handen-van-dutch-design/
https://froot.nl/design/dutch-design-week-2018-programma/
https://furn.nl/blog/dutch-design-week-2018-8-x-dit-moet-je-zien
https://elephant.art/living-in-a-material-world-at-dutch-design-week/
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https://labiotech.eu/bioart/nicole-spit-future-biotechnology/ 
LABIOTECH. ‘Labiotech.eu is the leading digital media covering the European Biotech industry. Over 
100,000 monthly visitors use it to keep an eye on the business and innovations in biotechnology.’  

https://liveinthehood.com/how-will-biotech-influence-the-technology-of-the-future/ 

https://www.bioportfolio.com/news/article/3795928/How-Will-Biotech-Influence-the-Technology-
of-the-Future.html  

https://junkies.tech/how-will-biotech-affect-the-expertise-of-the-future/ 

Pelle Schilling: grote foto en stuk tekst in de PALET van dec/jan. Paletmagazine.nl  

https://materialdistrict.com/article/dutch-design-week-2018-part-3/  

https://www.stylus.com/dmchvp  

https://designdog.nl/dutch-design-day-2018/   “aangezien we toch op Strijp-S waren, zijn we daarna 
naar het Veemgebouw gegaan. Dit vonden wij beiden toch wel de leukste locatie” 

https://hermanwillem.com/2018/12/11/zal-de-toekomst-ons-ontwerpen/   “En wat ik daar op de 9e 
verdieping van het Veemgebouw aantrof, deed mijn hart opspringen van vreugde. Daar zag ik jonge 
kunstenaars, die zich bezig hielden met hele diverse maatschappelijke vragen. Geen pretenties tot 
een oplossing, maar wel op een eigen wijze vragen stellen en de kijker aan het denken zetten.” 

“Een nieuwe wereld 

We worden tegenwoordig doodgegooid met klimaattafels, met verontreiniging, met plastic in de 
oceaan, met bedreigde dier- of plantensoorten. Kortom, bijna een reden om een einde aan je leven 
te maken, want het is en blijft somberen. 

Maar Manifestations – Will the Future Design Us? toont eigenlijk het tegendeel. Ik ben er van 
overtuigd dat slimme nieuwe oplossingen de wereld beter zullen maken, gestuwd door het soort 
jongeren dat ik zag op deze manifestatie.” 

 

 

  

https://labiotech.eu/bioart/nicole-spit-future-biotechnology/
https://liveinthehood.com/how-will-biotech-influence-the-technology-of-the-future/
https://www.bioportfolio.com/news/article/3795928/How-Will-Biotech-Influence-the-Technology-of-the-Future.html
https://www.bioportfolio.com/news/article/3795928/How-Will-Biotech-Influence-the-Technology-of-the-Future.html
https://junkies.tech/how-will-biotech-affect-the-expertise-of-the-future/
https://materialdistrict.com/article/dutch-design-week-2018-part-3/
https://www.stylus.com/dmchvp
https://designdog.nl/dutch-design-day-2018/
https://hermanwillem.com/2018/12/11/zal-de-toekomst-ons-ontwerpen/
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Een aantal websites noemen Manifestations niet, maar schreven wel verslagen over deelnemers, 
zoals bijvoorbeeld deze over Nicole Split: 

https://www.businessinsider.nl/nicole-spit-dutch-design-week/ 
Business Insider. ‘Business Insider, de grootste zakelijke nieuwswebsite ter wereld, is nu ook in 
Nederland gelanceerd.’  

https://www.finanzen.nl/aandelen/nieuws/Wat-als-Google-en-Apple-zich-op-biotech-storten-
Ontwerper-Nicole-Spit-wijst-op-de-Dutch-Design-Week-mensen-op-de-enorme-ethische-gevolgen-
6734617  

https://www.deingenieur.nl/artikel/dutch-design-week-examines-relationship-between-man-and-
technology 
De INGENIEUR. ‘De Ingenieur is een uitgave van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI)’  

http://www.letstalkaboutart.nl/contact/  
LetsTalkaboutArt Blog. BioArt and BioDesign @The Dutch Design Week (NL-GB)  

https://www.ddw.nl/nl/updates/magazine-archief/158/bio-design-een-kruisbestuiving-van-natuur-
technologie-en-design 

http://studiodaarheen.nl/ 

En deze bijvoorbeeld over Young Talent Elzelinde van Doleweerd:  

https://www.forbes.com/sites/davidebanis/2018/12/24/these-two-dutch-students-create-3d-

printed-snacks-from-food-waste/#34fb1a6c4130 

https://www.bright.nl/bright-day/artikel/4480496/bekijk-het-beste-van-dutch-design-week-op-

bright-day 

https://www.nextnature.net/2018/11/upprinting-food/ 

https://healthyvoyager.com/would-you-try-these-3d-printed-snacks-made-from-food-waste/ 

https://food.detik.com/info-kuliner/d-4358351/keren-dua-gadis-ini-buat-sajian-dari-limbah-

makanan-jadi-sajian-3d 

https://www.dezeen.com/2018/10/03/upprinting-food-elzelinde-van-doleweerd-beijing-design-

week-upprinting-food-design/  

Daarnaast nog een aantal gepubliceerde magazines, filmpjes en veel publiciteit op social media.  

  

https://www.businessinsider.nl/nicole-spit-dutch-design-week/
https://www.businessinsider.nl/nicole-spit-dutch-design-week/
https://www.businessinsider.nl/nicole-spit-dutch-design-week/
https://www.finanzen.nl/aandelen/nieuws/Wat-als-Google-en-Apple-zich-op-biotech-storten-Ontwerper-Nicole-Spit-wijst-op-de-Dutch-Design-Week-mensen-op-de-enorme-ethische-gevolgen-6734617
https://www.finanzen.nl/aandelen/nieuws/Wat-als-Google-en-Apple-zich-op-biotech-storten-Ontwerper-Nicole-Spit-wijst-op-de-Dutch-Design-Week-mensen-op-de-enorme-ethische-gevolgen-6734617
https://www.finanzen.nl/aandelen/nieuws/Wat-als-Google-en-Apple-zich-op-biotech-storten-Ontwerper-Nicole-Spit-wijst-op-de-Dutch-Design-Week-mensen-op-de-enorme-ethische-gevolgen-6734617
https://www.deingenieur.nl/artikel/dutch-design-week-examines-relationship-between-man-and-technology
https://www.deingenieur.nl/artikel/dutch-design-week-examines-relationship-between-man-and-technology
http://www.letstalkaboutart.nl/contact/
https://www.ddw.nl/nl/updates/magazine-archief/158/bio-design-een-kruisbestuiving-van-natuur-technologie-en-design
https://www.ddw.nl/nl/updates/magazine-archief/158/bio-design-een-kruisbestuiving-van-natuur-technologie-en-design
http://studiodaarheen.nl/
https://www.forbes.com/sites/davidebanis/2018/12/24/these-two-dutch-students-create-3d-printed-snacks-from-food-waste/#34fb1a6c4130
https://www.forbes.com/sites/davidebanis/2018/12/24/these-two-dutch-students-create-3d-printed-snacks-from-food-waste/#34fb1a6c4130
https://www.bright.nl/bright-day/artikel/4480496/bekijk-het-beste-van-dutch-design-week-op-bright-day
https://www.bright.nl/bright-day/artikel/4480496/bekijk-het-beste-van-dutch-design-week-op-bright-day
https://www.nextnature.net/2018/11/upprinting-food/
https://healthyvoyager.com/would-you-try-these-3d-printed-snacks-made-from-food-waste/
https://food.detik.com/info-kuliner/d-4358351/keren-dua-gadis-ini-buat-sajian-dari-limbah-makanan-jadi-sajian-3d
https://food.detik.com/info-kuliner/d-4358351/keren-dua-gadis-ini-buat-sajian-dari-limbah-makanan-jadi-sajian-3d
https://www.dezeen.com/2018/10/03/upprinting-food-elzelinde-van-doleweerd-beijing-design-week-upprinting-food-design/
https://www.dezeen.com/2018/10/03/upprinting-food-elzelinde-van-doleweerd-beijing-design-week-upprinting-food-design/
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Resultaten Tevredenheidonderzoek 

Totaal aantal respondenten (n) 126 
 

   

   Gemiddelde waardering 8 
 

   

   

   

Leeftijdscategorie: Aantal van Leeftijd % 

0-16 7 6% 

17-24 28 23% 

25-40 50 41% 

42-59 28 23% 

60+ 10 8% 

   Eindtotaal 123 
 

   Bent u na het bezoeken van Manifestations van plan ook eens te gaan kijken bij andere culturele 
instellingen of events die u nog niet eerder bezocht heeft (van Abbemuseum, STRP, anders)? (daarna 
dezelfde vraag in het Engels) 

J 94 83% 

N 19 17% 

   

   Gemiddelde van Waardering 
  per Leeftijdsgroep: Eindtotaal 

 0-16 9 hoogste score 

17-24 8 
 25-40 8 
 42-59 8 
 60+ 8 
 (leeg) 9 
 Eindtotaal 8 
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Voor sfeerbeelden en screenshots van Social Media en Pers, zie het 

volgende document: Manifestations 2018 - Verslag deel 2. 

http://www.manifestations.nl/Verslag_Manifestations2018-selectie_pers.pdf  

 
En de aftermovie: https://youtu.be/nKz7jIn9H_w  

en onze Flickr foto pagina: www.flickr.com/manifestations 

 

 

http://www.manifestations.nl/Verslag_Manifestations2018-selectie_pers.pdf
https://youtu.be/nKz7jIn9H_w
http://www.flickr.com/manifestations
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