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STRP BIËNNALE
SENSES & SENSORS 
Wat mensen en machines in toenemende mate met 
elkaar verbindt, zijn de sensorische systemen waarmee 
ze de wereld en elkaar waarnemen. Interactie is de 
sleutel, je lichaam wordt je wachtwoord, alle dingen 
worden slim. De toekomst van de technologie, en dus 
ook die van ons, ligt volgens Kevin Kelly grotendeels 
in de ontdekking van nieuwe vormen van interactie. 
Reden genoeg voor STRP om Senses & Sensors deze 
Biënnale centraal te stellen en iedereen uit te nodigen 
om nieuwsgierig mee te doen.

Man and machine are increasingly connected by the 
sensory systems they use to perceive the world and 
each other. Interaction is becoming the key, our 
bodies are becoming our passwords, and everything 
around us is becoming increasingly ‘smart’. According 
to Kevin Kelly, our future and the future of technology 
will depend upon the discovery of new forms of 
interaction. This provides ample reason for STRP to 
focus on Senses & Sensors in this Biennial, where 
we invite everyone to indulge in their own sense of 
curiosity. 

Angelique Spaninks
Directeur & Artistiek Leider STRP
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Heavy Metal Detector biedt de kans 
om eens letterlijk en figuurlijk naar 
undergroundmuziek te luisteren. Met 
een ‘heavy metal detector’ struin je 
het Strijp-S terrein af op zoek naar 
allerlei soorten metaal. Als je beet 
hebt, hoor je geen irritant piepje 
maar... heavy metal.

Maher komt oorspronkelijk uit Ierland 
en heeft een residency in Helsinki, 
Finland. Het land staat bekend om 
zijn metalbands, met Nightwish als 
bekendste exportproduct. Maher wilde 
graag met zijn werk professionele 
muzikanten uit de lokale scene een 
platform bieden. Metalbands die een 
nauwe band met de stad hebben die 
doorklinkt in de muziek. Geïnspireerd 
door het landschap, de gebouwen, 
de materialen. Heavy Metal Detector 
beleefde zijn première in Maunula, 
een buitenwijk van Helsinki. Daar was 
genoeg te vinden onder de grond. 
Wie weet is dat in Eindhoven ook zo. 
Maar mocht het toch niet lukken, dan 
is er altijd wel een metalen putdeksel 
of stalen pijp te vinden waar de 
detector op aanslaat. Steve Maher is 
een bekroond sociaal geëngageerd 
kunstenaar. Hij is onafhankelijk 
onderzoeker, schrijver, uitvinder, 
filoloog en curator. 

Je kunt je aanmelden voor een heavy 
metal tour over het STRP terrein door 
je te melden bij de receptie.

1 – STEVE MAHER (IE) 
HEAVY METAL DETECTOR

Heavy Metal Detector offers you 
the chance to listen to underground 
music, literally and figuratively. With 
a ‘heavy metal detector’ you wander 
across Strijp-S looking for all kinds of 
metal. When you get lucky, you’ll hear 
no annoying beep but ... heavy metal.

Maher, originally from Ireland, has 
a residency in Helsinki, Finland. The 
country is known for its metal bands, 
with Nightwish as most famous export 
product. Maher wanted to offer 
professional musicians from the local 
scene a platform. Metal bands that 
have a close connection to the city 
that resounds in their music. Inspired 
by the landscape, the buildings, the 
materials. Heavy Metal Detector had 
its première in Maunula, a suburb of 
Helsinki. There was plenty of metal 
to be found underground. Maybe it 
will be the same in Eindhoven. If not, 
there is always something to find like a 
metal manhole cover or steel pipe to 
get your detector going. Steve Maher 
is an award winning international visual 
and socially engaged artist; he is an 
experienced Independent researcher, 
writer, inventor, philologist and curator. 

If you want to dig deep and join a 
guided tour, you can subscribe at the 
STRP reception.
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Een robot scant een exporuimte. 
De machine beweegt hevig heen 
en weer, gebruikt sensoren om de 
afstanden te meten en botst op 
obstakels (bezoekers) in zijn poging 
om de ruimte in kaart te brengen. 
Maar de machine is onzichtbaar, een 
simulatie. Als bezoeker nemen we 
enkel een vertaling van de ‘zintuigen’ 
van de machine waar; de flikkerende 
infraroodsporen en ultrasonische 
plaatsbepalers die op de muren 
van de tentoonstellingsruimte 
geprojecteerd worden. The Finite 
State Fantasia toont de dissonantie 
tussen de magie van de technologie 
en de technologische realiteit. De 
installatie verklapt hoe het werkt, 
maar visualiseert en herinterpreteert 
tegelijkertijd de schijnbaar 
bovennatuurlijke ‘zintuiglijke’ 
krachten van de machine.

Tobias Revell is een geëngageerd 
kunstenaar en ontwerper die werkt 
met film, mixed media en beeld. 
Daarnaast schrijft hij essays en 
papers. Zijn meest recente werk 
gaat over de wisselwerking tussen 
mythologie, magie en hedendaagse 
technologie. Hij geeft les in Critical 
and Digital Design aan het London 
College of Communication, werkt 
aan zijn doctoraat in het Design 
Department van Goldsmiths en is een 
van de oprichters van het collectief 
Strange Telemetry. 

2 – TOBIAS REVELL (GB) 
THE FINITE STATE FANTASIA

In The Finite State Fantasia a mapping 
robot is installed in the exhibition 
space. The machine moves erratically, 
using its sensors to measure distance 
and bumping into obstacles as it 
builds a model of the space. However, 
the machine is actually invisible, a 
simulation. Instead of seeing the 
machine as a discrete object from 
the outside, visitors are presented 
with a representation of its senses; 
its flickering infrared trails and 
ultrasonic locators. The machine’s 
own perception of its environment is 
projected onto the walls of the space. 
The Finite State Fantasia draws out 
the dissonance between the ‘magic' 
of technology and the technical reality 
by showing us how the trick is done 
while simultaneously re-representing 
the seemingly supernatural machine 
sensorium. 

Tobias Revell is a committed artist and 
designer who works with film, mixed 
media and sculpture and in the form 
of lectures, essays and papers. In his 
most recent work, he focuses on the 
interplay between mythology, magic 
and contemporary technology. He 
teaches Critical and Digital Design at 
the London College of Communication, 
is working on his doctorate in the 
Department of Design at Goldsmiths 
and is one of the founders of the 
collective Strange Telemetry.

The Finite State Fantasia is a 
coproduction of STRP and STUK - 
KU Leuven. The work has its Dutch 
première at STRP. Afterwards the 
installation will be on display at 
De Brakke Grond as part of FIBER 
Festival 2017 (11/05 - 14/05). 



10

{THE AND} en The Dig werden overla-
den met prijzen. Beide gaan uit van 
een simpel concept: twee mensen 
zitten tegenover elkaar en stellen om 
de beurt confronterende vragen. 

In {The AND} gaat het over relaties. Ze 
stellen elkaar vragen die ze uit zichzelf 
niet snel durven te stellen maar waar-
van ze het antwoord dolgraag willen 
weten. “Wat is jouw strategie als we 
discussiëren?” of “De beste seks die 
je ooit gehad hebt, was dat met mij?”. 
Voor deze interactieve installatie 
voerden dertig paren, jong en oud, 
beste vrienden maar ook geliefden, 
met verschillende levenswijzen (van 
poly-amoreus queer tot ‘gewoon’ he-
tero) een intiem vraaggesprek voor de 
camera. Als bezoeker krijg je op het 
scherm een gepersonaliseerde versie 
te zien op basis van antwoorden die 
jij zou geven op soortgelijke vragen. 
Je kunt dus zowel andermans relaties 
begluren, maar wordt ook aan het 
denken gezet over wat jij zou zeggen 
als je tegenover je geliefde zit. 
Opvolger The Dig is vergelijkbaar in 
aanpak en stelt ogenschijnlijk eenvou-
dige vragen in complexe situaties. 
Ook hier gaat het om intieme relaties 
maar zijn de thema’s waarover de 
‘paren’ spreken wat ongewoner: van 
aseksualiteit tot cyborgs. 

{THE AND} and The Dig are award-win-
ning projects. Both are based on a 
simple concept: as a couple, two peo-

3 – THE SKIN DEEP (US) 
{THE AND} & THE DIG

ple ask each other difficult yet honest 
questions. 

{THE AND} is all about relationships and 
the things people are dying to know but 
are afraid to ask about. For example, 
“What is your strategy when we argue?” 
or “Am I the best sex you ever had?” 
In this interactive installation, 30 
couples, young and old, best friends as 
well as lovers, with different lifestyles 
(from poly-amorous queer to straight), 
subject themselves to intense mutual 
interview. Their answers are filmed 
close up on a split screen. As a visitor, 
you see a personalized version on your 
screen based on the answers you might 
give to similar questions. You get to spy 
on other people’s relationships, but at 
the same time, you’re challenged to 
consider what you would say if you sat 
opposite of your loved one. 
 
The Dig is the successor of {THE AND}. 
It is similar in its approach, but the 
participants pose seemingly simple 
questions about complex situations. In 
this series, intimate relations are also 
central, but the subject matter of the 
conversations between the couples 
is less ordinary, ranging in topic from 
asexuality to cyborgs. 
  

The Skin Deep has developed  
the method of {The AND} and 
The Dig into a live experience. 

Make sure not to miss this:
Thursday March 30 21:00 - 22:30  
Friday March 31 21:00 – 22:30

See page 41 
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DOOR INTO 
THE DARK

This is a labyrinth. 
All you have to do is follow the rope.

16 MARCH – 17 APRIL

WINNER OF THE 2015 STORYSCAPES AWARD AT TRIBECA FILM FESTIVAL
AND SELECTED FOR THE DIGITAL DOZEN BY COLUMBIA UNIVERSITY

BOOK YOUR TICKETS 
AT MU.NL
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In virtual reality kun je één worden met 
de natuur. Met een VR-headset op, 
verplaats je je in de geheime innerlijke 
wereld van een gigantische Sequoia 
boom. Je ontdekt de verborgen 
innerlijke structuur van de boom en 
volgt een waterdruppel die de stam 
doorkruist van wortel tot bladerdak. 
Groeven in de bast worden enorme 
steile rotsen, dennenappels lijken 
net kathedralen. De ervaring voert 
bezoekers verder naar boven naar 
het majestueuze bladerdak, waar ze 
zich kunnen vergapen aan complexe 
energiestromen die tot aan de hoogste 
takken reiken. Hoe langer je de boom 
omhelst, hoe dieper je afglijdt naar 
treetime: een verborgen dimensie die 
net voorbij de grens van onze zintuigen 
ligt. Marshmallow Laser Feast werkt op 
het snijvlak van technologie, kunst en 
wetenschap. Ze creëren ervaringen die 
mensen op totaal onverwachte wijze 
onderdompelen en verwonderen. 
Hiervoor gebruiken ze een overvloed 
aan creatieve disciplines van 
fotorealistische ervaringen tot 
robot-gestuurde voorstellingen. In 
2013 was hun Laser Forest een van de 
hoogtepunten tijdens STRP Biënnale. 
Ditmaal is het niet een bos, maar 
de boom waarmee ze het publiek 
betoveren.

Via virtual reality, become one with 
nature. With a VR headset on, move 
your way into the secret inner world 

4 – MARSHMALLOW 
LASER FEAST (GB) 
TREEHUGGER: WAWONA

of a giant Sequoia tree. Embark on 
a journey of abstract visualisation, 
following a single drop of water as it 
traverses from root to canopy through 
enormous living structures. The 
experience takes visitors far up into 
the majestic treetop, where they can 
marvel at the complex energy flows 
that reach the highest branches. The 
longer you hug the tree, the deeper 
you drift into ‘treetime’: a hidden 
dimension that lies just beyond the 
limit of your normal senses. 

Treehugger is the brainchild of 
Marshmallow Laser Feast, a London 
based experiential studio working 
at the intersection of technology, 
art and science. They are always 
looking to create ground-breaking 
experiences that immerse and amaze 
audiences in completely unexpected 
ways, employing a wealth of creative 
disciplines from photo-real virtual 
reality to robotic performances and 
real-time mapping. In 2013 their laser 
Forest installation was one of the 
highlights during the STRP Biennial. 
This time it is not a forest, but the 
world of a tree that will enchant the 
audience.

Treehugger: Wawona is a co-
production of STRP, Cinekid 
Medialab, Southbank Centre en 
Migrations. The project is selected 
by Tribeca Film Festival 2017 as 
part of Immersive Storyscapes and 
Virtual Arcade.
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We see things not as they are, but as 
we are. Anaïs Nin? Babylonian Talmud? 
Immanuel Kant? G. T. W. Patrick? H.M. 
Tomlinson? Steven Covey? Anony-
mous? 

Fight is een virtual reality-expe-
rience in opdracht van STRP. Als 
bezoeker krijg je tegelijkertijd twee 
afbeeldingen te zien die sterk van 
elkaar afwijken. Hierdoor treedt het 
fenomeen ‘binoculaire rivaliteit’ op: 
het brein kan maar één afbeelding 
tegelijk waarnemen, waardoor de 
twee voorstellingen elkaar willekeurig 
en fragmentarisch afwisselen. De 
snelheid van de afwisseling en welk 
van de twee beelden op dat moment 
waarneembaar is, hangt af van de fy-
siologie van de kijker. Het bijzondere 
is dat iedereen iets unieks ziet. Wat 
we bewust zien is niet een directe 
weergave van de buitenwereld via 
onze zintuigen, maar een gesimuleer-
de wereld gereconstrueerd op basis 
van onze verwachtingen en eerdere 
overtuigingen.

Fight maakt deel uit van een breder 
onderzoek van Akten naar zelfbeves-
tigende vooroordelen, de onbewuste 
neiging te kiezen wat we wel of niet 
willen zien en de polarisatie die daar 
uitvloeit. Door de recente gebeur-
tenissen in Aktens thuisland Turkije, 
zijn zijn ideeën op een persoonlijke 
manier nog relevanter geworden. 
Maar gezien de recente ontwikkelin-

5 – MEMO AKTEN (TR) 
FIGHT

gen in het westelijk halfrond is het 
voor iedereen de moeite waard zich 
er in te verdiepen. 

We see things not as they are, but as 
we are. Anaïs Nin? Babylonian Talmud? 
Immanuel Kant? G. T. W. Patrick? H.M. 
Tomlinson? Steven Covey? Anony-
mous? 

Fight is a VR experience by Memo Ak-
ten, commissioned by STRP, in which 
the viewer’s two eyes are individually 
presented with radically different 
images that trigger 'binocular rivalry'. 
Presented with rival signals, the 
conscious mind 'sees' - or perceives 
- only one of the two images, and 
unpredictably alternates between 
them with unstable, patchy transi-
tions. Which of the two images the 
viewer perceives, how and when they 
alternate, depends on the viewer’s 
physiology. So everybody will 'see' 
something unique, even though they 
are presented with the same images. 
The picture we see in our conscious 
minds is not a direct representation 
of the outside world, or of what our 
senses deliver, but of a simulated 
world, reconstructed based on our 
expectations and prior beliefs. 

Fight is part of a broader line of 
inquiry about self affirming human 
biases and our unconscious tendency 
to selectively only see what we 
would like to see, and the resulting 
social polarization. These ideas have 
become increasingly relevant to Akten 
coming from Turkey, but are also 
worth taking into consideration when 
we look at recent developments in the 
western hemisphere.
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MARSHMALLOW LASER FEAST
TREEHUGGER: WAWONA
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Hoe zou het klinken als je naar de 
chemische communicatie in je 
lichaam kunt luisteren? In 2015 bouw-
den Thought Collider en Dave Young 
een intrigerende kinetische geluids-
installatie rond een Photon-Multiplier 
Tube (PMT).De PMT is een experi-
menteel medisch instrument dat 
de biofotonen-emissie van de huid 
meet. Biofotonen zijn ultra-kleine 
emissies van licht. Planten, bacteriën 
en dieren/mensen gebruiken ze voor 
cel-tot-cel-communicatie. Onzicht-
baar voor het blote oog behoren ze 
tot het electromagnetische spectrum. 
In de eerste opzet konden bezoekers 
hun handen in de PMT plaatsen en 
luisteren naar elektro-chemische 
boodschappen van hun lichaam. Ze 
hoorden hun persoonlijke emissies 
als complexe ritmes. Deelnemers 
stemden toe om hun lichaamsdata 
af te staan voor wetenschappelijk en 
artistiek onderzoek.

Tijdens STRP Biënnale 2017 worden 
de data van de 56 deelnemers aan 
dit eerste experiment voor het eerst 
publiekelijk afgespeeld. STRP bezoe-
kers krijgen hiermee de kans om de 
geanonimiseerde ritmes te selecte-
ren en beluisteren. Hiermee wordt 
onderzocht in hoeverre bezoekers 
zichzelf herkennen in de data die ze 
horen. Dit roept vragen op over hoe 
we betekenis en waarde toeschrijven 
aan lichaamsdata.

6 – THOUGHT COLLIDER 
& DAVE YOUNG (GB/ES/IE)
RHYTHM OF LIFE

What if you could listen in on the 
chemical communication within 
your body? What would it sound 
like? In 2015, Thought Collider, and 
Dave Young built an intriguing kinetic 
sound installation around a Pho-
ton-Multiplier Tube (PMT). The PMT 
is an experimental medical device 
designed to measure biophoton 
emissions from the skin. Biophotons, 
or ultra weak light emissions, are 
used in cell-to-cell communication in 
plants, bacteria and animals. Invisible 
to the naked eye, they belong to the 
electromagnetic spectrum. Placing 
their hands in the PMT, visitors could 
listen in on the electro chemical mes-
sages transmitted by their bodies, 
hearing their emissions as complex 
percussive rhythms. Yet by doing so, 
they agreed to donate their personal 
body data to scientific and artistic 
research.

At STRP Biënnale 2017, the data per-
formances of the original 56 partici-
pants will be replayed publicly for the 
first time. STRP visitors will be given 
the opportunity to select and play 
back these anonymized performanc-
es. It questions to what extent visitors 
sense themselves within the audio 
data they hear, thus interrogating the 
ways in which we attribute meaning 
and value to body data.
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Famous Deaths reconstrueert op 
basis van geur en geluid de laatste 
minuten van bekende personen. Ruik 
het noodlot van Lady Diana, of de 
laatste snik van Whitney Houston. 
Ontdaan van visuele prikkels geven 
de geurscenario’s je een intieme en 
persoonlijke ervaring.

Hoewel geur een cruciale rol speelt 
in de vorming van herinneringen, 
wordt het nog nauwelijks gebruikt 
in kunst en media. Gefascineerd 
door deze zintuigelijke kracht 
ontwikkelden ontwerpers Frederik 
Duerinck en Marcel van Brakel van 
Polymorf het concept voor Famous 
Deaths. Het duo deed uitgebreide 
research om de laatste momenten 
zo accuraat mogelijk vast te leggen. 
Ze analyseerden bijvoorbeeld de 
processen-verbaal en politiefoto’s 
rondom Whitney Houstons dood. 
Hieruit maakten ze op welke sigaretten 
ze rookte, welk merk parfum ze droeg 
en dat ze olijfolie als badolie gebruikte. 
Wil je het scenario zelf meemaken? 
Op STRP Biënnale 2017 kan dat door 
in de speciale mortuariumkist te gaan 
liggen. Volledig afgezonderd word 
je vier minuten ondergedompeld in 
documentaire-achtige soundscapes 
en een complementaire sequentie van 
geurstoffen.

Famous Deaths recreates a famous 
person's last few living minutes by 
using scent and sound. Smell the 

7 – POLYMORF (NL) 
FAMOUS DEATHS

fate of Lady Diana, or the last gasp of 
Whitney Houston. Stripped of visual 
stimuli, the smell scenarios provide an 
intimate and personal experience.

While odour plays a crucial role in the 
formation of memories, it is rarely 
used in art and media. Fascinated 
by the effects of smell, designers 
Frederick Duerinck and Marcel van 
Brakel of Polymorf developed the 
concept for Famous Deaths. The duo 
did extensive research to establish 
the final moments as accurately as 
possible. For example, they analysed 
police records and pictures of 
Whitney Houston's death scene. 
From this information they found 
out the cigarettes she smoked, what 
brand of perfume she wore, and 
that she used olive oil as bath oil. 
Want to experience the scenario for 
yourself? By lying in one of the special 
morgue coffins at the STRP Biënnale, 
you can. Completely isolated, you 
become immersed in one of the 
4-minute documentary soundscapes 
and it’s complementary sequence of 
fragrances.
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De term Culture of Fear impliceert 
dat politici en media de angsten van 
mensen manipuleren voor eigen 
doeleinden. Als je het allemaal 
gelooft, leidt alles direct naar onze 
onvermijdelijke dood. De hoogste tijd 
dus om onze angsten onder ogen te 
zien en te aanvaarden dat deze emotie 
deel uitmaakt van onszelf. Zodra we 
angst beter begrijpen, voorkomen 
we dat mensen onze angstgevoelens 
misbruiken. 

Culture of Fear is een interactieve 
installatie die reageert op angst. 
Het experimenteert met mogelijke 
denkbeeldige bedreigingen en laat 
zien hoe politici en media onze 
gedachten beïnvloeden. De installatie 
meet fysiologische veranderingen in 
ons lichaam en zet dit om in interactie 
en beweging. Het object wordt de 
mediator van emotie. De interactie 
vindt plaats op basis van empathie in 
plaats van dwang. 

Bernhard Lenger, oorspronkelijk 
afkomstig uit Oostenrijk, is één van de 
drie winnaars van de STRP Award for 
Creative Technology (ACT), een nieuwe 
Europese prijs die het bundelen van 
innovatieve krachten stimuleert. 
De jury beschouwt zijn Culture of 
Fear als een “uiterst urgent en sterk 
concept, vol actualiteitswaarde en 
maatschappelijke impact”.

8 – BERNHARD 
LENGER (AT) 
CULTURE OF FEAR

The term Culture of Fear represents 
the concept of introducing fear into 
the general public in order to achieve 
political power and goals by means 
of emotional bias. If you think about 
it, everything points to our inevitable 
death. Thus, it’s time to face our 
fears and to accept that this difficult 
emotion is a part of ourselves that we 
can potentially embrace and develop 
a heightened awareness around. Fear 
could become an accepted part of 
our lives. When we understand it, we 
can better prevent others from using 
our fear to harm or manipulate us. 

Culture of Fear is an interactive 
installation that addresses fear 
itself. It experiments with possible 
or imaginary threats and how the 
mind can so easily be influenced 
by politicians or the media. The 
installation interacts with the body 
by measuring physiological changes 
and translating them into interaction 
and movement. It helps us as we 
experiment with our own fear and 
experience how an object can 
become a mediator of our emotions. 
The interaction takes place on a basis 
of empathy rather than coercion. 

Bernhard Lenger, originally from 
Austria, is one of three winners of the 
STRP Award for Creative Technology 
(ACT), a new European prize that 
encourages the merging of innovative 
powers. The jury sees his Culture of 
Fear as an “extremely urgent and 
strong concept, full of current affair 
value and social impact significance”. 
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Iedereen kent wel het fluisterspel van 
vroeger; in een kring wordt een zin 
van oor tot oor doorgefluisterd. De 
laatste persoon eindigt met een zin 
die in de verste verte niet lijkt op het 
origineel. Digital Whispers voegt een 
nieuwe dimensie toe aan dit gegeven. 
Kunstenaar Sami Sabik laat je het spel 
anders spelen door zeven computers 
met verschillende spraaksoftware ieder 
op hun eigen manier de zin te laten 
doorgeven. Natuurlijk leidt dit niet tot 
minder fouten, maar wel tot andere. 
Absurde zinnen komen tot stand, die 
alleen een machine kan maken.

Sami Sabik is gefascineerd door de (im)
perfectie van kunstmatige intelligentie 
(AI). “AI belooft perfectie, processen 
die altijd gecontroleerd verlopen. 
Wij geven deze kunstmatige wezens 
zintuigen, om ze nog natuurlijker te 
laten communiceren; waarbij spraak 
en gehoor het best ontwikkeld zijn.We 
verwachten dat deze slimme machines 
perfect functioneren. Maar hoe zit het 
met fouten? Verkeerd uitgesproken 
woorden? Verlies van het gehoor? Vage 
of gelaagde betekenissen? Hoe zit het 
met die kleine misverstanden die ons 
tot mens maken? Heeft een machine 
daar ook last? Ervaart deze dat ook zo? 
En hoe ervaren wij dan weer de fout 
van die machine?”

Most people remember the whispering 
game from their childhood where a 
message is whispered from ear to 
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ear in a line of people. At the end, 
the last player announces a message 
that doesn’t seem remotely similar 
to the original. Artist Sami Sabik lets 
you play this game again with seven 
computers loaded up with different 
types of speech software that pass 
your sentence on in a unique digital 
way. This doesn’t lead to fewer 
errors - just different kinds of errors. 
Absurd sentences and word chimeras 
are created, often resulting in far 
out results only a robot could have 
created. 

Digital Whispers is the result of Sami 
Sabik’s fascination with the (im)
perfections of artificial intelligence (AI). 
“AI promises perfect systems designed 
to master their functions. As humans, 
we have imbued these artificial 
creatures with senses. We have given 
them the ability to communicate with 
an increased degree of naturalness; 
speech and hearing being the most 
developed. With these efforts, we 
expect these systems to be as perfect 
as we have designed them to be. 
But what about errors? Beautiful 
mispronunciations? Hearing loss? 
Vague or layered meanings? What 
about the little misunderstandings that 
make us human? Can a machine suffer 
from them and experience them also?”
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Hoe voelt het om de controle over je 
lichaam te verliezen en je zintui-
gen weg te geven aan anderen? De 
legendarische performancekun-
stenaar Stelarc ondervindt het op 
uiterst technologische wijze. Met een 
HUD (head up display) ziet hij via een 
livestream-verbinding de wereld door 
de ogen van iemand in Engeland. 
Tegelijkertijd leeft hij via een koptele-
foon het auditieve leven van iemand 
in Zwitserland. En zowel in Eindhoven 
als via internet beheersen bezoekers 
van STRP Biënnale een gedeelte van 
zijn lichaam. Stelarc’s rechterarm is 
ingepakt in een pneumatisch exos-
keleton, een uitwendig robotskelet 
dat acht kanten op kan bewegen. Dit 
exoskeleton, dat zo’n 10 kilo weegt, 
wordt door het publiek bestuurd, via 
een touch screen in dezelfde ruimte 
of via een online interface. De kun-
stenaar leeft optisch en akoestisch in 
andere steden en mist bovendien de 
controle over zijn arm. Een moderne, 
technologische vierendeling die de 
zintuigen op scherp zet.

Stelarc is de afgelopen dertig jaar 
uitgegroeid tot de goeroe van de 
cyborg-kunst. Samen met zijn tech-
nische team ontwikkelde hij diverse 
robots en performances. Hij liet zich 
optakelen en rondzweven aan vlees-
haken, slikte microcamera's in om 
het binnenste van zijn lijf te laten zien 
en nam plaats op gigantische robots. 
Zijn bekendste werk is het oor in 
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zijn linkerarm, een transplantaat dat 
groeit door stamcellen, en verbonden 
kan worden met het internet.

How does it feel to lose control of 
your body and give away your senses 
to others? Legendary performance 
artist Stelarc will experience this at 
the STRP Biennial 2017 in a high tech 
way. The artist wears a HUD (head up 
display) that enables him via real-time 
streaming to see with the ‘eyes’ of 
someone in England and hearing with 
the ‘ears’ of someone in Switser-
land. Whilst his body in Eindhoven is 
augmented by an 8 degrees-of-free-
dom exoskeleton (with a weight of 10 
kilos) so that anyone anywhere can 
generate involuntary movement of his 
right arm, using a touch screen or the 
interactive online interface. The artist 
becomes optically and acoustically 
de-synchronized and performs partly 
involuntarily. The performance ex-
plores the physiological and aesthetic 
experience of a fragmented, distribut-
ed, de-synchronized, distracted and 
involuntary body – wired and under 
surveillance.

Stelarc is a performance artist 
who explores alternate anatomical 
architectures, interrogating issues of 
embodiment, agency, identity and the 
posthuman. He has visually probed 
and acoustically amplified his body. 
He has done suspension performanc-
es with hooks piercing his skin. His 
projects incorporate prosthetics, 
robotics, biotechnology, medical im-
aging and the internet. He is surgically 
constructing and stem cell growing an 
ear on his left arm that will be internet 
enabled. 
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In 1983 werd schrijver en academicus 
John Hull volledig blind. Om het 
leven weer een beetje draaglijk te 
maken begon hij een dagboek bij 
te houden op audiocassette. Voor 
de buitenwereld leek er niks aan 
de hand, maar met zijn apparaatje 
deelde hij zijn diepste wanhoop. Hull 
omschrijft de pijn van iemand die 
net blind is geworden als honger. 
Zijn hersenen vragen om nieuwe 
visuele stimuli zoals longen naar 
adem happen.Nieuwjaar 1984 brengt 
een openbaring: Hull merkt hoe 
het geluid van heftige regen vorm, 
details en contouren oproept. Deze 
ervaring geeft hem houvast, een 
nieuwe manier van verbinding met 
de wereld. Zijn blindheid wordt een 
wereld van avontuur, opent een 
nieuwe waardering voor tast en geluid 
en geeft hem weer wat controle over 
zijn omgeving.

Gedurende drie jaar nam Hull meer 
dan zestien uur materiaal op, een 
uniek document over het verlies, de 
wederopstanding en vernieuwing die 
de wereld van blindheid van binnenuit 
toont. Schrijver en neuroloog Oliver 
Sacks noemde de dagboeken “een 
meesterwerk, het meest precieze, 
diepe en mooie verslag van blindheid.”

Notes on Blindness bevat niet alleen 
de originele audio-opnamen van 
Hull en zijn vrouw, maar ook een 
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bijzondere soundtrack. Hierdoor biedt 
de documentaire ook voor blinde en 
slechtziende mensen een ervaring.

In 1983 writer and academic John 
Hull became totally blind. To help 
him make sense of the upheaval in 
his life, he began keeping a diary on 
audiocassette. To the outside world 
John appears to be adjusting well. 
But alone with his tape recorder, 
he describes his quiet desperation. 
He identifies the pain of the newly 
blind as a hunger. His mind longs for 
visual stimulation as the lungs gasp 
for air. New Year 1984 brings a small 
epiphany: John notes how the sound 
of heavy rainfall gives shape, detail 
and contour to his environment. 
The experience offers him a lifeline, 
a sense of reconnection to the 
world. His blindness becomes a 
world of adventure, awakening a new 
appreciation of sound and touch,  
and an expanding sense of territory 
and control.

In three years Hull recorded over 
sixteen hours of material, a unique 
testimony of loss, rebirth and renewal, 
excavating the interior world of 
blindness. Author and neurologist 
Oliver Sacks described his diaries as, ‘A 
masterpiece... The most precise, deep 
and beautiful account of blindness.’

Notes On Blindness encompasses not 
only John’s original audio recordings 
but also new interviews with John and 
his wife completed by an enhanced 
soundtrack, which makes it a film 
experience that also a blind and 
partially sighted audience can enjoy.
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In het midden van een ronde ruimte 
staat een mysterieus object. Een zuil 
van mechanieken die doen denken 
aan een oude filmprojector: lenzen, 
diafragma's, draaischijven, spiegels 
en een lichtbron. Op de buitenkant 
van het object zitten een aantal 
grote sensoren. Als bezoeker word je 
verleid om hier je hand op te leggen. 
Pas als je dit ook echt doet, ontstaat 
er beweging en word je onderdeel 
van een elektronische schakeling. 
Zodra je ook een medebezoeker 
aanraakt, creëer je als het ware 
een circuit en komt de machine tot 
leven. Alle mechanieken beginnen te 
draaien. Er ontstaat een projectie die 
onbegrensd lijkt waardoor de hele 
ruimte zich vult met licht en geluid. 
Je staat te midden van een zee van 
abstracte lichtpatronen die niet 
afkomstig zijn van een filmstrip. Het 
licht dat je omringt, is een artefact 
van de innerlijke mechanieken van 
de projector zelf. De wijze waarop 
je elkaar aanraakt heeft een directe 
invloed op de beelden die je ziet, 
zodat zelfs de kleinste aanraking 
uitmondt in een panorama van 
bewegend licht.

Radial is een nieuwe, uitgebreidere 
versie van de installatie Hybrid 
die Brinkmann en De Kort in 2010 
voor Stedelijk Museum Amsterdam 
ontwierpen.
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At the centre of a circular room you 
will find a mysterious object. A pillar 
of mechanics reminiscent of an old 
movie projector: lenses, diaphragms, 
turntables, mirrors and a light source. 
The exterior of the object is covered 
by a large amount of sensors. As a 
visitor, you'll be tempted to put your 
hand on it. Only when you do this, a 
movement starts. Once you touch 
a fellow visitor, you create a sort of 
circuit and the machine comes to life.
All heads begin to turn. The result is 
a projection, which appears to be 
infinite so that the entire space is 
filled with light and sound. A sea of 
abstract light patterns, that do not 
come from a filmstrip, surround you. 
The light is an artifact of the inner 
mechanics of the projector itself. 
The way you touch each other has a 
direct effect on the images you see, 
even the slightest touch results in a 
panorama of moving light.

Radial is a new extended version of 
Hybrid, an installation Brinkmann 
and De Kort designed in 2010 for the 
Stedelijk Museum Amsterdam.
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Other/Self is een performatieve 
installatie die de spanning verkent 
tussen ons ‘quantified’ zelfbeeld 
en ons ‘qualified’ zelfbeeld. Dit 
kwalitatieve zelf ontstaat in relatie 
tot het lichaam en de sensorische 
aanwezigheid van een ander. 
De installatie bestaat uit een 
immersieve geluids, licht en haptische 
ervaring die direct wordt verbondan 
aan een van onze meest intieme 
lichamelijke ervaringen: het kloppen 
van ons hart. Twee bezoekers worden 
in een afgesloten ruimte, los van elkaar, 
aangesloten op draagbare sensoren 
en actuatoren. Zittend naast elkaar 
kijken ze in tegenovergestelde richting. 
Het licht gaat uit. Langzaam begint 
de één de hartslag van de ander te 
voelen, omgezet in lichtgevende, 
akoestische en haptische patronen 
van uiteenlopende intensiteit. De 
ademhaling en hartslag van de 
bezoekers beginnen synchroon te 
lopen, waardoor de zintuiglijke en 
lichamelijke ontmoeting verandert. 
Snelle, abrupte lichtflitsen, geluid en 
trillingen leiden tot een geheimzinnige 
climax waarin de grens tussen het zelf 
en de ander, het zelf en de omgeving, 
vervaagt.

Other/Self is a performative 
installation exploring the tension 
between a vision of the self as 
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‘quantified’ versus a qualified’ self 
that emerges through the embodied 
and sensorial presence of the 
other. The installation consists of an 
immersive sound, light and haptic 
experience directly modulated by 
one of our most intimate and felt 
bodily experiences: our heartbeat. 
Two visitors at a time enter a brightly 
lit enclosed room and put on a set 
of wearable sensors and actuators. 
Sitting side by side but facing in 
opposite directions, the visitors are 
suddenly plunged into total darkness. 
Very gradually, each individual begins 
to barely feel the heartbeat of the 
other, transferred and transformed 
into various luminous, acoustic and 
haptic patterns at varying levels of 
intensity. As the visitors’ breathing 
and heartbeats come into synchrony, 
the sensorial and corporeal 
encounter begins to change. Rapid, 
abrupt changes of light, sound and 
vibration build to an uncanny climax 
in which the border between self 
and other, self and environment 
dissolves.

Other/Self is a collaboration 
between Chris Salter, TeZ and 
Luis Rodil Fernández with Philips 
Research, Holst Centre, Baltan 
Laboratories and other partners.
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'A field guide to the hidden world of 
digital networks', is de ondertitel van 
Richard Vijgen’s app The Architecture 
of Radio, waarmee hij een eervolle 
vermelding in de wacht sleepte 
tijdens Ars Electronica 2016. Volgens 
Vijgen is de infosphere waarin wij 
leven opgebouwd uit een ingewikkeld 
netwerk van signalen van wifipunten, 
gsm-masten en gps-satellieten, dat 
ons volledig omgeeft. Onze digitale 
levens zijn volkomen afhankelijk van 
deze uiterst materiële systemen voor 
communicatie, observatie en navigatie. 
The Architecture of Radio app (zowel 
voor iOS als Android) onthult dit 
netwerk van netwerken, dit onzichtbare 
technische landschap waarmee we 
via onze apparaten interacteren. 
Gebaseerd op je gps-locatie laat de app 
een 360 graden visualisatie zien van alle 
signalen om je heen. De dataset omvat 
bijna 7 miljoen gsm-masten, 19 miljoen 
Wi-Fi routers en honderden satellieten. 

Speciaal voor STRP creëert Vijgen 
een powers-of-10-panorama van The 
Architecture of Radio dat nog verder 
reikt dan de app. Laat de app de wifi, 
gps en satelliet signalen in een straal 
van 1 kilometer zien, op het scherm 
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erachter trekken de signalen in een 
straal van 10 tot 100 kilometer verderop 
gestaag aan je voorbij. 

‘A field guide to the hidden world of 
digital networks’, is the subtitle of 
Richard Vijgen’s app The Architecture of 
Radio, which earned him an honorable 
mention during Ars Electronica 2016. 
According to Vijgen, the infosphere in 
which we live is made up of a complex 
network of signals, WIFI points, 
GSM masts and GPS satellites that 
completely surround us. We completely 
depend upon these material systems 
for the communication, observation 
and navigation activities that define our 
digital lives. The Architecture of Radio 
app reveals this network of networks, 
this invisible technological landscape 
with which we interact via our devices. 
Based on your GPS location the app 
visualizes 360 degrees of all the signals 
around you. The dataset consists of 
almost 7 million GSM masts, 19 million 
WIFI routers, and hundreds of satellites.

Vijgen created a power-of-10-
panorama of ‘The Architecture of Radio’ 
especially for STRP that reaches even 
farther than the app. If the app shows 
WIFI, GPS, and satellite signals within 
a radius of 1 km, the screen in the 
exhibition reveals even more expansive 
signals as they slowly expand to cover a 
radius of 10 up to 100 kilometers.
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www.playgroundsfestival.nl

As of this spring we will present an inspiring year round 
program. The best and brightest artists and animators, 

extraordinary filmmakers, game, sound and graphic 
designers. Artist talks, performances, expo’s and exciting 

young talent at different venues in The Netherlands. 

PLAYGROUNDS SESSIONS
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Levend in het digitaal tijdperk kunnen 
dagen voorbijgaan zonder dat we 
aan ons lichaam herinnerd worden. 
Ons lijf lijkt soms niet meer dan de 
drager van ons hoofd waarmee we 
van de ene interface naar de andere 
gaan. Nadat hij het menselijk lichaam 
lange tijd onderzocht in zijn fotografie 
en videowerken, koos kunstenaar 
Teun Vonk een voor een radicale 
verandering in zijn benadering van 
het onderwerp: hij kwam achter zijn 
bureau uit en stelde zijn eigen lichaam 
en dat van de kijker centraal. Tijdens 
een verblijf in Shanghai ontdekte Vonk 
dat het uitoefenen van druk op zijn 
gespannen lijf zijn lichaam en geest 
tot rust bracht. Anders dan verwacht, 
blijkt men zintuigelijke input beter te 
registreren in een verhoogde staat van 
gevoeligheid, zoals stress. 

The Physical Mind is Vonks poging 
om deelnemers de relatie te laten 
ervaren tussen hun fysieke en mentale 
staat, door druk uit te oefenen op 
het lichaam. De installatie bestaat 
uit twee horizontale, opblaasbare 
objecten waar een bezoeker tussen 
plaatsneemt. De liggende bezoeker 
beweegt omhoog en wordt zo zacht-
jes tegen de opgeblazen rondingen 
van de twee objecten gedrukt. Het 
omhoog bewegen zorgt voor een on-
stabiel gevoel, maar deze stressvolle 
ervaring wordt daarna snel gecon-
trasteerd met een veilig, drukkend 
gevoel. De installatie is niet alleen een 

15 – TEUN VONK (NL) 
THE PHYSICAL MIND

ervaring voor de liggende deelnemer; 
ook omstanders die de deelnemer 
het subtiele proces zien ondergaan 
worden geraakt.

Living in the digital age we can go days 
on end without being reminded of our 
bodies, the primary function of which 
seems to be the transport of our head 
from one interface to another. After 
a long time of researching the human 
body in his photography and film 
practice, artist Teun Vonk has chosen 
a radically different direction in his 
approach to this subject: instead of 
working primarily from behind a desk, 
he has put his own body and that of 
the viewer far more central. During a 
residency in Shanghai Vonk discovered 
that applying pressure to his stressed 
body eased his body and mind. In 
contrast to what one may expect, one 
does not register sensory input better 
in a heightened state of sensitivity, 
such as stress. 

The Physical Mind is Vonk’s attempt to 
let participants experience the relati-
on between their physical and mental 
states by applying physical pressure 
to the body. The installation consists 
of two inflatable objects in between 
which a participant lays down to sub-
sequently get lifted up and be gently 
squeezed between the curves of the 
two objects. While the lifting creates 
an unstable feeling, this stressful sen-
sation is soon thereafter contrasted 
with the secure feeling of being gently 
squeezed between two soft objects. 
Besides this experience for the parti-
cipant lying down, the installation also 
evokes feelings of empathy amongst 
bystanders who witness participants 
undergo this subtle process.
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MGNT van What If Collective is één 
grote sensor. Met behulp van micro-
foons en sensoren hoort en ziet de 
installatie de bezoekers en reageert 
deze op hun bewegingen, geluiden 
en gedrag. Wie zich binnen de cirkel 
beweegt, ervaart de kracht van mag-
netisme die Dick Raaymakers decennia 
eerder ook gevoeld moet hebben bij 
het produceren van zijn baanbreken-
de elektronische composities in het 
Philips Natlab. 

Bezoekers zijn als het ware zelf de 
magneten die op de hen omringende 
tape nieuwe geluiden creëren. Als 
bezoekers dichterbij de tape komen, 
beïnvloeden zij de grafische patronen 
waardoor ook het geluid in de ruimte 
weer verandert. Hoe dichterbij de tape, 
hoe groter het effect op het geluid.

What If Collective bestaat uit architect 
Toon Rooijmans, de ontwerpers Rhys 
Duindam en Lola Gielen en program-
meur Luuk Schipperheyn. Het col-
lectief kwam op het idee voor MGNT 
tijdens een muzikale hackathon van 
VPRO Medialab.

Het What If Collective heeft met 
MGNT de eerste grote STRP ACT Award 
gewonnen. De STRP Award for Creative 
Technology is een nieuwe Europese 
prijs die het bundelen van innovatieve 
krachten stimuleert. Het positioneert 
Eindhoven en Noord-Brabant als dé 
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regio die de toekomst voelbaar maakt 
in het nu. ACT partners zijn Brabant C, 
Sint Trudo en Park Strijp Beheer.
 
MGNT from the What If Collective is 
one big sensor. Using microphones and 
sensors, the installation hears and sees 
the visitors and it reacts to their move-
ments, sounds and behaviour. Visitors 
experience the power of magnetism 
just as Dick Raaymakers must have felt 
it decades ago while producing com-
positions at the Philips Natlab. 

The visitors are the magnets that 
create new sounds on the tape sur-
rounding them. The sounds they make 
in the space are turned into patterns 
of particles that light up and wash over 
the tape. As visitors come closer to 
the tape, they influence the graphic 
patterns, making the sound in the 
space change. The closer to the tape, 
the bigger effect on the sound.

The What If Collective consists of 
architect Toon Rooijmans, designers 
Rhys Duindam and Lola Gielen and 
programmer Luuk Schipperheyn. 
The Collective got the idea for MGNT 
during a musical hackathon at VPRO 
Medialab.

The What If Collective from Eindhoven 
has won the first big STRP ACT Award 
with MGNT. The STRP Award for Cre-
ative Technology is a new European 
prize that encourages the merging of 
innovative powers. STRP ACT positions 
Eindhoven and Noord-Brabant as the 
region that makes sense of the future 
now.  ACT partners are Brabant C, Sint 
Trudo and Park Strijp Beheer.
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Kunstenaar/ontwerper Daniel de Bruin 
wordt gedreven door het verlangen 
deel uit te maken van de dingen die 
hij maakt. De Neurotransmitter is zo’n 
ding: een zeven meter hoge attractie 
waarin hij zich laat rondslingeren. Hij 
bouwde de eerste fase van de machine 
als onderdeel van zijn afstuderen aan 
de HKU in 2015. Sindsdien probeert 
De Bruin de machine te laten 
aansturen door biometrische data 
die hij verkrijgt door sensoren op zijn 
lichaam. De machine meet en vertaalt 
hartritme, ademhaling, bloeddruk, 
lichaamstemperatuur, oriëntatie/
valversnelling en spierspanning naar 
variaties in beweging. Zo reageert 
niet alleen De Bruins lichaam op de 
bewegingen van de Neurotransmitter 
maar reageert de Neurotransmitter 
ook op zijn lichaam. Wie weet opent 
hij hiermee al experimenterend een 
nieuwe laag van ervaring voor extreme 
attracties?

Tijdens STRP Biënnale 2017 voert 
De Bruin dagelijks performances 
uit. Als de constructie wordt 
goedgekeurd kunnen ook enkele van 
de meest avontuurlijke tarters van de 
zwaartekracht een draai wagen.

Artist/designer Daniel de Bruin is 
driven by the desire to become 
part of the things he creates. 
Neurotransmitter 3000 is such a 
thing: a seven-meter high attraction 
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in which he lets himself swing around. 
He built the first phase of the machine 
as part of his graduation from HKU /
University of the Arts Utrecht in 2015. 
From then on, he developed a plan 
to control the machine by biometric 
data he obtains from sensors on 
his body. Heart rate, respiration, 
blood pressure, body temperature, 
orientation / gravity and muscle 
tension are measured and translated 
to variations in motion. Thus, De 
Bruin's body not only responds to the 
movements of the Neurotransmitter, 
the Neurotransmitter also responds 
to his body. Will this open up a 
new experience level in extreme 
attractions?

De Bruin will perform daily during the 
STRP Biënnale 2017. If the construction 
is approved, some adventurous 
visitors may also experience 
gravity for themselves within the 
Neurotransmitter 3000.
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Ons reukorgaan heeft ons van meet af 
aan geholpen te overleven. Maar jagen 
en verzamelen doen we nu vooral onli-
ne. We vergaren ongeremd gigantische 
hoeveelheden informatie, maar er is 
geen neus die ons waarschuwt voor de 
gevaren die op de loer liggen in de on-
line wildernis. Smell of Data is een geur 
die internetgebruikers op instinctieve 
wijze alarmeert in geval van datalekk-
age. De geurdispenser, aangesloten 
op je computer of telefoon, geeft 
een waarschuwingssignaal af op het 
moment dat persoonlijke data op het 
spel staan. Het idee is afgeleid van de 
toevoeging van geur aan gas. Data zijn 
net als gas geurloos, maar lekkages 
kunnen ernstige gevolgen hebben. 
Wijnsma koos voor de verspreiding van 
geur, omdat we geprogrammeerd zijn 
extra alert te zijn als we iets vreemds 
ruiken en hier snel op reageren. 
Samen met filmmaker Froukje Tan 
maakte Wijnsma een documentaire 
over Smell of Data. Deze maakt onder-
deel uit van de installatie.

Leanne Wijnsma is één van de drie 
winnaars van de STRP Award for 
Creative Technology (ACT), een nieuwe 
Europese prijs die het bundelen van 
innovatieve krachten stimuleert. De 
jury beschouwt Smell of Data als “een 
mooi gelaagd en veelzijdig project dat 
er in slaagt het digitale en zintuiglijke 
op een verrassende en betekenisvolle 
manier te verbinden”.

18 – LEANNE WIJNSMA 
(NL) 
SMELL OF DATA

The sense of smell helped early 
humans to survive. But now that our 
hunting and gathering has moved to 
the digital environment, our noses 
can no longer warn us of the lurking 
dangers in the online wilderness. 
Smell of Data is a new scent created 
to instinctively alert internet users of 
data leaks on personal devices. The 
inspiration for this work is strongly 
guided by the development of the 
smell of gas: gas is a dangerous 
substance without a smell. Just as 
data has no smell. As recent privacy vi-
olation incidents show, data leaks can 
have serious consequences. That is 
why Wijnsma developed Smell of Data 
to warn Internet users of data leaks. 
She chose to use smell, because it’s 
directly hardwired to the brain and can 
call up action almost instantaneously. 
Together with filmdirector Froukje Tan 
Wijnsma made a documentary about 
The Smell Of Data, which is premiering 
at STRP Biënnale 2017.

Leanne Wijnsma is one of the three 
winners of the STRP Award for Creative 
Technology (ACT), a new European 
prize that encourages the merging of 
innovative powers. The jury sees Smell 
of Data as “a wonderfully layered and 
many-facetted project that brings 
together the digital and the sensorial 
in a surprising and meaningful way”.
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In THE ENTANGLED BODY kun je een 
‘datadouble’ van jezelf laten maken 
die je niet kunt zien, maar alleen 
kunt voelen. Een EEG scan leest de 
emoties in je brein uit en zet ze om 
in data, die vervolgens met behulp 
van de meest geavanceerde mid-
air haptic touch technologie niet 
zichtbaar maar voelbaar worden. Met 
je vingertoppen en je handen voel 
je je emoties bewegen in de lucht 
voor je en kun je een dialoog aangaan 
met je brein. Je ‘geestlichaam’ 
wordt tastbaar. Zoals spiritisten aan 
het eind van de 19e en begin 20e 
eeuw fotografie gebruikten om de 
realiteit van de geestwereld aan te 
tonen, wordt in THE ENTANGLED 
BODY touch technologie ingezet 
om het huidige geloof in medische 
visualisatietechnieken en de 
dataficatie van het menselijk lichaam 
te bevragen en op te rekken.

THE ENTANGLED BODY is onderdeel 
van SYNAPTIC THEATRE, een 
internationaal onderzoek- en 
ontwerpproject van het Nederlandse 
crossmedia collectief POLYMORF. 
Doel is een body of work te creëren 
waarbij hersenen, ruggenmerg en 
zenuwen gestimuleerd worden 
om betekenisvolle ervaringen 
te ontwerpen. POLYMORF is 
geïnteresseerd in hoe we het lichaam 
en het brein strategisch kunnen 
beïnvloeden om daarmee onze 

19 – POLYMORF (NL) 
THE ENTANGLED BODY

immersieve ervaring te versterken 
en nieuwe sensorische verhalen 
te vertellen. Gelet op het succes 
van hun voorgaande geurproject 
FAMOUS DEATHS duiken ze hiermee 
weer op uitzonderlijke wijze onder 
in het grensgebied tussen kunst en 
wetenschap om met unieke verhalen 
boven te komen.

In THE ENTANGLED BODY, an invisible 
second body is constructed from 
visitors’ brain activity, then made 
tactile via mid air haptic technology. 
Through Touch and EEG technology, 
a person is able to touch and interact 
with an invisible but tactile live-
generated dynamic representation 
of themselves. EEG data generates 
an invisible data double, which is 
represented as an abstract object. 
The object is able to provide live 
feedback and emotional expression, 
creating a reflection of your mental 
state. Interacting with this entangled 
object - or body - by means of touch 
will create a feedback loop with the 
self - or brain. This in turn changes 
the user’s mental state and creates a 
unique internal dialogue.

THE ENTANGLED BODY is part of 
Synaptic Theatre, an artistic research 
project that investigates the 
possibility of artists and designers 
creating meaningful and immersive 
experiences by stimulating the limbic 
and neurological systems audience 
members. By creating work that 
directly manipulates the brain, 
fundamental questions are addressed 
about the authenticity and autonomy 
of the human embodied experience.
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De setting van kunst kan bepalend zijn 
voor hoe we het ervaren. De tergend 
trage bewegingen van de dansers 
in Pandora’s DropBox werken heel 
anders in de rauwe white cube van 
het Klokgebouw dan in de intiemere 
black box van een theatersetting. 
Katja Heitmann ontwikkelde voor 
STRP Biënnale een sculpturale variant 
van haar theater-performance 
Pandora’s DropBox. Op gezette tijden 
verschijnen op een aantal plekken 
binnen de expositie zes performers 
die de missie hebben om te allen tijde 
het evenwicht te behouden. Dit werk 
onderzoekt de vraag of een mens een 
optimaal functionerende machine kan 
worden, een apparaat van botten, 
spieren, sensoren en vlees. Heitmann’s 
mens-machines steken prachtig af 
tegen een decor van technologische 
installaties in de Senses & Sensors-
expositie en de enorme hal van de 
voormalige Philipsfabriek.

De jonge choreografe Katja Heitmann 
won onlangs de Prijs van de 
Nederlandse Dansdagen en begint 
nationaal en internationaal furore te 
maken. Ze opereert op het snijvlak 
tussen theater, dans, beeldende 
kunst, performance en installatie. In 
haar performances onderzoekt zij 
wat de mens beweegt in het huidige 
tijdsgewricht. Beweegt de mens zijn 

20 – KATJA HEITMANN 
(DE/NL) 
PANDORA’S DROPBOX | 
SCULPTURAL VERSION

machines, of bewegen machines de 
mens? Haar voorstellingen brengen 
op poëtische wijze aan het licht 
dat een antwoord op deze vraag 
dubbelzinnig is.

The setting of art can determine how 
we experience it. The exasperating 
slow movements of the dancers 
in Pandora's DropBox works very 
differently in the raw white cube of the 
Klokgebouw than in the intimate black 
box of a theatre setting. For the STRP 
Biënnale, Katja Heitmann developed 
a sculptural version of the theatre 
performance Pandora's DropBox. At 
set times at a number of locations 
within the exhibition six performers 
appear who have the mission to 
maintain balance at all times. This 
work investigates whether or not a 
human being may be a fully functioning 
machine, a device of bones, muscles, 
sensors, and meat. Heitmann's man-
machines contrast beautifully against a 
backdrop of technological installations 
in the Senses & Sensors exhibition and 
the huge hall of the former Philips 
factory.

Young choreographer Katja Heitmann 
recently won the Dutch Dance Festival 
Award. She is creating national and 
international furor in her field. Her 
work stands at the intersection 
between theatre, dance, visual art, 
performance and installation. In her 
performances, she explores what 
makes man move in contemporary 
times. Does man make his machines 
move or do machines move man? Her 
performances provide a poetic answer 
to this ambiguous question.
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Children of the Light delen hun 
fascinatie voor licht op speelse 
en onconventionele wijze met het 
publiek. Warping Halos roept een 
tegelijk betoverende en kortstondige 
kosmische orde op. Stond hun vorige 
project Diapositive voor de mo-
nochrome maan, met Warping Halos 
ontrafelen ze nu het licht van de zon 
dat in essentie niet wit is, maar juist 
is opgebouwd uit vele kleuren. DJ en 
producer Huerco S. componeerde 
een bijpassende soundscape die het 
werk compleet maakt. 

Kunstenaars/ontwerpers Christopher 
Gabriel en Arnout Hulskamp uit Am-
sterdam vormen samen de Children 
of the Light. Het duo probeert het 
publiek te betoveren met abstracte 
en sferische scenografie. Hun werk is 
waarnemingskunst in de traditie van 
James Turrell en Olafur Eliasson. Ze 
zijn ‘visual residents’ in de Amster-
damse club De School, verzorgden 
de visuals van het Darkside project 
van Nicolas Jaar en Dave Harrington, 
maar exposeren even makkelijk in het 
Stedelijk Museum Amsterdam. In 2017 
hebben ze hun eerste solo-expositie 
in galerie Gabriel Rolt in Amsterdam. 

In hun interactieve kunstinstallaties 
onderzoekt het duo hoe voorwerpen 
licht absorberen en hoe materialen 
licht zichtbaar maken en weerspiege-
len. Door de achterliggende techniek 

21 – CHILDREN OF THE 
LIGHT (NL) 
WARPING HALOS

te verbergen en transformeerbare 
elementen te gebruiken, spelen ze 
met de perceptie en verbeeldings-
kracht van de toeschouwer. 

Children of the Light engages the 
audience with light in a playful and 
unconventional way, expressing their 
fascination with light itself. This year’s 
installation, Warping Halos, evokes a 
magical and ephemeral cosmic order. 
Their past work, Diapositive, used 
monochromatic light to represent 
the moon. In contrast, Warping Halos 
explores the fact that sunlight is not 
essentially white, but constructed of 
many colours. DJ and producer Huerco 
S. created a soundscape that completes 
the atmosphere of Warping Halos.

Children of the Light, a collaboration 
by visual artists Christopher Gabriel 
and Arnout Hulskamp, entrances 
the audience with abstract spherical 
scenographies and installations. Their 
work builds on the traditions of James 
Turrell and Olafur Eliasson. Recently, 
Children of the Light moved their studio 
to De School, a club in Amsterdam, 
where they have a longterm residency. 
Other works include a performance 
installation called Mirror Moon, created 
for Nicolas Jaar and Dave Harrington’s 
Darkside, and an exhibition at the 
Stedelijk Museum in Amsterdam. In 
2017, Gallery Gabriel Rolt in Amsterdam 
will host their first solo exhibition. 

Their interactive installations explore 
the many qualities and facets of light. 
By hiding the underlying technology 
and using transformable elements, they 
play with the viewer’s imagination and 
perception of light. 
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ON THE LAWN IN FRONT OF THE 
KLOKGEBOUW

Flipside Audio is een installatie die 
het mogelijk maakt om ‘de andere 
kant’ te beluisteren. Sluit in het gras 
je headset aan en hoor de andere 
kant van de wereld, waar zich een 
microfoon bevindt.

Het werk van mediakunstenaar en 
digital creative Dries Depoorter gaat 
over de plaats die internet inneemt 
in de samenleving en de gevolgen 
daarvan voor privacy, (online) 
identiteit en surveillance. Zo liet hij 
tijdens de STRP Biënnale van 2015 
zijn Trojan Offices zien, een installatie 
waarin het publiek via onbeveiligde 
webcams en live streams kon 
meegluren in allerlei kantoren over 
de hele wereld. 

Dries Depoorter studeerde zes jaar 
elektronica voor hij de overstap 
maakte naar mediakunst. Depoorter 
presenteerde in De Brakke Grond 
zijn eerste interactieve media-
installaties aan een internationaal 
publiek. Hij nam deel aan het IDFA 
DocLab en had exposities bij onder 
andere Dutch Design Week en Van 
Abbemuseum. Momenteel woont hij 
in Amsterdam, waar hij een eenjarige 
residency heeft van het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst

22 – DRIES DEPOORTER 
(BE) 
FLIPSIDE AUDIO

Flipside Audio makes it possible 
to listen to the other side. The 
installation allows visitors to connect 
a headset into the grass in order to 
hear sounds on the other side of the 
world, where there is a microphone.

The work of media artist and digital 
creative Dries Depoorter focuses 
on the internet’s place within 
society and its impact on privacy, 
surveillance, and identity – both 
online and offline. For instance in 
the STRP Biënnale 2015 he showed 
his installation Trojan Offices, in 
which the audience could take live 
streamed peaks at offices around 
the world through their unsecured 
webcams.

Depoorter studied electronics for 
six years before making the switch 
to media arts. His interactive media 
installations have been presented 
to an international audience at 
Amsterdam's Flemish Art Centre De 
Brakke Grond, IDFA DocLab, Dutch 
Design Week and Van Abbemuseum. 
Currently he lives in Amsterdam, 
where he is supported by a one-year 
residency from Amsterdams Fonds 
voor de Kunst. 
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MU, TORENALLEE 40-06, 
ACROSS THE LAWN IN FRONT OF 
KLOKGEBOUW

De ervaring duurt in totaal veertig 
minuten. Ieder kwartier mag maar 
één bezoeker binnen. In New York 
stonden mensen in de rij voor Door 
into the Dark. Eindhoven beleeft 
nu de première op het Europese 
vasteland.

Geblinddoekt en blootsvoets volg 
je met je hand een touw dat je 
meevoert naar een levendige wereld 
van sensatie, risico's en illusie. Je 
komt bossen, gras en bruggen tegen. 
Voorbijgangers vertellen je verhalen. 
Wil je je weg terugvinden naar het 
licht, dan moet je je overgeven aan 
het onbekende. Door into the Dark 
is een meeslepende documentaire-
ervaring over wat het betekent om 
verloren te zijn in een tijdperk van 
oneindige informatie. Het is een 
combinatie van een hoorspel, GPS-
technologie en immersief theater. 
Zelden voelde digitale technologie zo 
natuurlijk aan.

ANAGRAM bestaat uit Amy Rose en 
May Abdalla, afkomstig uit de kringen 
rond het Britse Blast Theory. In 
hun werk vervangen ze het visuele 
door het sensuele en integreren ze 
interactieve technologie met een 
levendige documentairestijl.
 

23 – ANAGRAM (GB) 
DOOR INTO THE DARK

The Door into the Dark experience lasts 
a total of forty minutes. Only one visitor 
is allowed inside every fifteen to twenty 
minutes. In New York, countless people 
were in a long line waiting to enter  
Door into the Dark. Eindhoven now 
hosts the première on the European 
continent. 

Blindfolded, shoeless and alone, you 
feel your way into the dark along a 
rope that leads into a vivid aural world 
of real people who have become 
profoundly lost and irreversibly 
changed. You will pass forests, grass 
and bridges. Passengers tell you stories 
along the way. If you want to find your 
way back to the light, you have to 
surrender to the unknown. Door into 
the Dark is a compelling documentary 
experience about what it means to be 
lost in an era of infinite information. It 
is a combination of a radio play, GPS 
technology and immersive theatre. 
Digital technology rarely feels as natural 
as it does in the context of the Door 
into the Dark experience. 

The core of Anagram is Amy Rose and 
May Abdalla, who both hail from the 
interactive arts company Blast Theory. 
Their work replaces the visual with 
the sensual and integrates interactive 
technology into vivid documentary 
storytelling. 

Door into the Dark is a co-
production of STRP and MU, only 
to be experienced at MU between 
March 16 and April 17. Tickets are 
limited and on timeslots. You can 
buy them via www.mu.nl   
STRP visitors get a 50% discount
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PERFORMANCE

KATJA HEITMANN

CHAGALL

ARNO SCHUITEMAKER

THE SKIN DEEP

PERFORMANCE DINNER

ME & CHEF WATSON

MUSIC

STRP X HET WILD X EURABIA 

STRP SOUNDS X MODULAB

STRP SOUNDS X ALBERT VAN ABBE
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In Pandora’s DropBox presenteert 
Katja Heitmann de perfecte mens in 
een perfecte wereld. Zes performers 
hebben de missie om te allen tijde 
het evenwicht te behouden. Kan een 
mens een optimaal functionerende 
machine worden, een apparaat van 
botten, spieren, sensoren en vlees? 
Wat staat er op het spel wanneer we 
het menselijk leven tot een algoritme 
proberen om te vormen? Pandora’s 
DropBox is een rustgevende en tege-
lijkertijd verontrustende zoektocht 
naar de grenzen van de menselijke 
controle.

De jonge choreografe Katja Heitmann 
won onlangs de Prijs van de Neder-
landse Dansdagen en begint nationaal 
en internationaal furore te maken. 
Ze opereert op het snijvlak tussen 
theater, dans, beeldende kunst, per-
formance en installatie. In haar per-
formances onderzoekt zij wat de mens 
beweegt in het huidige tijdsgewricht. 
Beweegt de mens zijn machines, of 
bewegen machines de mens? Haar 
voorstellingen brengen op poëtische 
wijze aan het licht dat een antwoord 
op deze vraag dubbelzinnig is.

De voorpremière van Pandora’s Drop-
Box is te zien als voorstelling en als 
pop-up sculpturale interventie tijdens 
de expositie. Het is een co-productie 
met DansBrabant, Spring festival en 
tanzhaus nrw.

KATJA HEITMANN 
(DE/NL) 
PANDORA’S DROPBOX

Pandora’s Dropbox by Katja Heitmann 
presents the perfect human in a perfect 
world. Six performers are on a mission 
to keeping their equilibrium at all times. 
Can a human being become an optimal 
functioning machine, an apparatus of 
bones, muscles, sensors and flesh? What 
is at stake when we try to shape human 
life into an algorithm? Pandora’s DropBox 
is at the same time calming and alarming 
quest for the borders of human control.

The young choreographer Katja 
Heitmann recently won the prize of 
the Dutch Dancedays and is starting to 
build herself a national and international 
career. She operates at the intersection 
between theatre, dance, visual arts, 
performance and installations. In her 
performances she researches what in 
this day and age drives us humans. Do 
men make their machines move, or do 
machines move men? Her performanc-
es light up the answer to this question 
which is always ambiguous.

The avant-première of Pandora’s 
DropBox is on view as a full performance 
and as a pop up sculptural intervention 
during the exhibition. It is a co-produc-
tion of STRP, Spring festival, DansBrabant 
and tanzhaus nrw.

TIMETABLE 
25/03 20:00 – 21:00
29/03 20:00 - 21:00
30/03 20:00 – 21:00 
01/04 20:00 – 21:00 
02/04 13:30 – 14:30 
02/04 16:30 – 17:30



42

In een betoverende audiovisuele 
performance heeft Chagall letterlijk 
de muziek in haar vingers. Met 
een verfijnde choreografie aan 
handbewegingen, gehuld in speciale 
mi.mu-gloves, brengt ze geluiden 
en vocale effecten tot leven. De 
draadloze handschoenen zitten 
vol sensoren die reageren op elke 
beweging of gebaar. De combinatie 
van state-of-the-art technologie met 
menselijke, vloeiende bewegingen 
bewijst dat technologie niet 
onpersoonlijk of mechanisch hoeft 
te zijn.

Chagall is een Nederlandse 
elektronische muziekproducer, 
songwriter en zangeres gevestigd in 
Londen. Haar muziek is beïnvloed 
door het soulvolle experimentalisme 
van James Blake en de eclectische 
wereld van Björk, ondersteund door 
de donkere onderbuik die doet 
denken aan Burial en de groeiende 
generatie vrouwelijke producers 
als FKA Twigs en Tirzah. Chagall 
raakte gefascineerd door de mi.mu 
handschoenen, het geesteskind van 
singer-songwriter Imogen Heap. In 
2014 werd Chagall onderdeel van het 
mi.mu development team en stelde 
zelf haar eigen handschoenen samen. 

In a mesmerising audio-visual music 
performance Chagall explores new 
computer-human interactions with 
the wearable mi.mu gloves system. 

CHAGALL (NL) 
CALIBRATION

Through sophisticated choreography 
of her hand movements she brings 
the finer details of electronic music 
production to life and controls not 
only all electronic layers and vocal 
effects but also unique reactive 
visual projections demonstrating the 
additional power of the technology. 
The performance is drenched in 
state-of-the art technology, but it’s 
the humanity and fluidity of Chagall’s 
movements proves that technology is 
not impersonal and mechanical.

Chagall is a London-based, 
Dutch electronic music producer, 
songwriter and vocalist. Her 
latest self-released EP Stray Flux 
introduced us to her alien but 
soulful voice. Her music draws upon 
influences ranging from the soulful 
experimentalism of James Blake, 
to the eclectic world of Björk, all 
underpinned by a dark underbelly 
reminiscent of Burial and a growing 
generation of female producers like 
FKA Twigs and Tirzah. The mi.mu 
gloves, firstly used by singer-
songwriter Imogen Heap, fascinated 
Chagall. In 2014 she became part of 
the mi.mu development team and 
put together her gloves herself. 
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Na het succes van de interactieve 
documentaire THE {AND}, die te 
zien is op de STRP expo, besloten 
de makers hun concept uit te 
breiden. Het idee was THE {AND} 
nog intiemer en interactiever te 
maken door direct het publiek er bij 
te betrekken. In de documentaire 
stellen twee mensen elkaar om de 
beurt confronterende vragen over 
hun relaties. Vragen die ze uit zichzelf 
niet snel durven te stellen maar 
waarvan ze het antwoord dolgraag 
willen weten. Tijdens de live shows 
komen dezelfde soort provocerende, 
grappige en diepgravende vragen 
voor. Bijvoorbeeld: “Wat zou ik 
moeten doen waardoor jij mij wilt 
vermoorden?” of “Waarom denk je 
dat je een goed mens bent?”. The 
Skin Deep nodigt mensen uit het 
publiek uit om degene naast zich 
-of het nu een vreemde of bekende 
is- een vraag te stellen. Met minimale 
technologie creëren ze een plezierige 
omgeving waarin je misschien nog 
iets opsteekt over jezelf of de ander. 
En er even aan herinnerd wordt hoe 
prettig het is om echt contact te 
hebben met elkaar. 

After the success of the interactive 
documentary THE {AND}, which 
can be seen on the STRP expo, 
the creators decided to make 
the concept even more intimate 
and interactive by involving 
their audience directly. In the 

THE SKIN DEEP (US) 
THE {AND} LIVE EXPERIENCE

documentary two people ask each 
other confrontational questions 
about their relationship. Questions 
they are dying to know but are afraid 
to ask. As with the film, the core of 
the live experience is the same kind 
of provocative, funny and profound 
questions. Audience members are 
invited to turn to their neighbours 
and probe with provocative queries 
like, “What would I have to do to 
make you kill me?” or "Why do you 
think you are a good person?". With 
minimal technology The Skin Deep 
creates a pleasant environment 
where you may learn something new 
about yourself or someone else. And 
remind you just how pleasant real 
human connection can be. 

TIMETABLE 
30/03 21:00 – 22:30 
31/03 21:00 – 22:30 
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In Waiting for you nodigt choreograaf 
Arno Schuitemaker zijn publiek uit 
om het toneel te delen met drie 
performers in een door licht en geluid 
gevulde omgeving. Geen tribune, geen 
vaste stoelen, geen vast kijkersper-
spectief, maar de mogelijkheid om 
gezamenlijk in trance te komen.

Arno Schuitemaker wordt door 
pers en publiek geroemd om de 
fysieke meeslependheid en magische 
eenvoud van zijn werk. Gefascineerd 
door het ongrijpbare karakter van de 
liefde speelt Schuitemaker in Waiting 
for you met het zichtbare en het 
onzichtbare, met licht en duisternis, 
met ritme en repetitie. Hij roept een 
tijdloos universum op dat volledig 
herkenbaar, maar ook verfrissend 
nieuw aanvoelt.

Voor STRP maakt Schuitemaker een 
speciale adaptieve versie van het stuk 
die zal worden uitgevoerd tussen de 
installaties in de expositie.

“I will wait for you blinkt uit in naadlo-
ze opbouw. Knap is dat het conceptu-
ele ook een emotionele lading heeft.” 
– Volkskrant

In Waiting for you, choreographer 
Arno Schuitemaker invites the 
audience to share the stage with 
three performers in a light and sound 
filled environment. No stand, no fixed 

ARNO SCHUITEMAKER 
(NL) 
WAITING FOR YOU 

seats, no fixed audience perspective, 
but the opportunity to congregate 
and get into a trance.

Press and public have praised Arno 
Schuitemaker for his physical immer-
sion and magical simplicity of work. 
Fascinated by the elusive nature of 
love, Schuitemaker plays in Waiting 
for you with the visible and the invis-
ible, light and darkness, rhythm and 
repetition. He evokes a timeless uni-
verse that is completely recognizable, 
but feels refreshingly new.

For STRP Biennial 2017 Schuitemaker 
made a distinct adaptive version of 
the piece that will be performed 
between the installations in the 
exhibition.

“I will wait for you excels in seamless 
construction. The conceptual also 
has an emotional charge, which 
makes it clever. ” – De Volkskrant

TIMETABLE 
29/03 18:30 – 18:50
30/03 17:30 – 17:50 
02/04 15:00 – 15:20 
02/04 17:00 – 17:20
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Een diner bedacht door een machine 
en bereid door een mens. In Me & 
Chef Watson gaat Margriet Craens 
de samenwerking aan met IBM’s Chef 
Watson; een computerprogramma 
dat nieuwe recepten verzint op basis 
van bestaande kookalgoritmes en 
een database met informatie over de 
chemische samenstelling van ingre-
diënten. ‘Cognitive cooking’, noemt 
Chef Watson het zelf. Watson is niet 
gebonden aan vastliggende com-
binaties, of aan bepaalde tradities. 
Alle mogelijke en onvermoed lekkere 
combinaties kan hij bedenken. Maar 
Watson mist ook bepaalde eigen-
schappen, daadwerkelijk kunnen 
koken bijvoorbeeld, laat staan 
proeven. Margriet kan dat natuurlijk 
wel, maar ook zij is voorgeprogram-
meerd met voorkeuren, vooroordelen 
en persoonlijke herinneringen. Het 
resultaat kun je proeven bij een vier-
gangen-verrassingsdiner. Tussen de 
gangen door vertelt Chef Watson over 
de culinaire dialoog die zij in aanloop 
naar het diner voerden, het ontstaan 
van de gerechten en het verloop van 
de samenwerking.

Margriet Craens werkt als multidis-
ciplinair kunstenaar en schrijver in 
Eindhoven. Ze experimenteert in de 
gebieden tussen kunst, design, eten 
en cultuur. Craens is één van de 
oprichters van de 70% BAR en The 
Fat Pony, waar ze de snijvlakken en 
grenzen verkent tussen restaurant en 
kunstwereld.

ME & CHEF WATSON
A dinner invented by a machine 
and prepared by man. In Me & Chef 
Watson Margriet Craens teams up 
with IBM’s Chef Watson; a computer 
program that helps cooks discover 
and create original recipes with the 
help of flavour compound algorithms. 
‘Cognitive cooking', as Chef Watson 
calls it. Watson is not tied to prede-
fined combinations or certain tradi-
tions. It can think of all possible and 
unexpectedly delicious combinations. 
But Watson also lacks certain skills, 
it can’t actually cook for example, let 
alone taste. Margriet can cook and 
taste, of course, but she also comes 
with pre-set preferences, prejudices 
and personal memories. You can 
taste the result of this collaboration 
in a four-course surprise dinner. 
Between courses Chef Watson talks 
about the culinary dialogue it had 
with Margriet, the emergence of the 
dishes and the development of the 
collaboration.

Margriet Craens works in Eind-
hoven as a multi-disciplinary artist 
and writer, experimenting with art, 
design, food, and culture. Craens is 
one of the founders of the 70% BAR 
and The Fat Pony, where she explores 
the boundaries and intersections 
between the restaurant and artworld.

The four-course surprise dinner 
lasts about 90 minutes and costs 
€ 50, - per person (including 
drinks, coffee and tea). Tickets  
are available at www.strp.nl  
For questions, or information on  
allergies please mail to  
meandchefwatson@gmail.com
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MUSIC
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TIMETABLE 25/03     ZONE 4
STRP SOUNDS X HET WILD X EURABIA 

20:00 – 21:00 KATJA HEITMANN
PANDORA'S DROPBOX

23:00 – 00:00 ZEBRA KATZ LIVE

00:00 – 01:00 DENGUE DENGUE DENGUE 
LIVE

01:00 – 03:00 AFRICAINE 808 (LIVE + DJ)

03:00 – 04:00 AFRIKABOOMNADA

22:15 – 23:00 CAIRO LIBERATION FRONT X 
HIGH WOLF

21:30 – 22:00 CHILDEREN OF THE LIGHT 
WARPING HALOS LIVE
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KATJA HEITMANN (DE/NL)
PANDORA’S DROPBOX

In Pandora’s DropBox presenteert 
Katja Heitmann de perfecte mens in 
een perfecte wereld. Zes performers 
hebben de missie om te allen tijde 
het evenwicht te behouden. Kan een 
mens een optimaal functionerende 
machine worden, een apparaat van 
botten, spieren, sensoren en vlees? 
Wat staat er op het spel wanneer 
we het menselijk leven tot een 
algoritme proberen om te vormen? 
Pandora’s DropBox is een rustgevende 
en tegelijkertijd verontrustende 
zoektocht naar de grenzen van de 
menselijke controle.

Pandora’s Dropbox by Katja Heitmann 
presents the perfect human in a 
perfect world. Six performers are on a 
mission to keeping their equilibrium at 
all times. Can a human being become 
an optimal functioning machine, an 
apparatus of bones, muscles, sensors 
and flesh? What is at stake when we 
try to shape human life into an algo-
rithm? Pandora’s Dropbox is at the 
same time calming and alarming quest 
for the borders of human control.

CHILDREN OF THE LIGHT
WARPING HALOS LIVE

Op verzoek van het Amsterdamse 
kunstenaarsduo Children of the Light 
maakte dj en producer Huerco S. een 
soundscape voor hun Warping Halos. 
De Ambient van Huerco S. dompelt je 
onder in een abstract landschap van 
klank. Zijn muziek is rijk en gelaagd. 
Voor de LIVE versie van Warping Halos 

voegt zich tijdens het eerste weekend 
van STRP nog een derde artiest bij het 
gezelschap en dat is sopraan Brigitte 
van Hagen. Haar stem meandert over 
de lage landschappen van Huerco S. 
waardoor de installatie een betoveren-
de kosmische orde oproept.

On request of the Amsterdam artists 
duo Children of the Light DJ and 
producer Huerco S. made a soundscape 
for the art installation Warping Halos. 
The ambient of Huerco S. immerses you 
in an abstract landscape of sounds. His 
music is described as rich and layered. 
For the Live version of Warping Halos 
there is a third artist joining the team 
during the first weekend of STRP in the 
person of soprano Brigitte van Hagen. 
Her voice meanders over Huerco S.’s 
low landscapes which evokes a magical 
and ephemeral cosmic order. 

HET WILD X EURABIA

HET WILD en Eurabia zijn organisato-
ren van eclectische dance-concepten. 
Ze ontmoeten elkaar tijdens STRP 
Biënnale en laten je dansen op de 
muziek van morgen.

HET WILD is een vooruitziende kracht 
in het Eindhovense nachtleven. Zonder 
hokjesgeest brengen ze frisse dj’s 
en live-acts naar het Stroomhuis, of 
hosten ze podia bij anderen. Haar 
resident DJ’s AfrikaBoomNada maakten 
ook buiten de stad furore op plekken 
als PITCH, Solar en Bar Rotterdam. Ze 
draaien zoals HET WILD programmeert: 
een eclectische mix van het meest 
dansbare dat momenteel op de wereld 
wordt geproduceerd en dwingt tot 
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dansen. Of het nu Hiphop, Disco, 
Afrikaanse muziek of de nieuwste 
bastaardvorm van House is.

Onder de naam Eurabia cureerde 
Cairo Liberation Front, uit Tilburg, 
clubavonden op onder andere 
ADE (in Paradiso) en Incubate. Ze 
programmeerden opkomende 
Arabische producers EN garage-
bands. Cairo Liberation Front deed 
haar tweede optreden ooit op STRP 
2013. Ondertussen speelden ze op 
plekken als Dour, Pukkelpop en Art 
Dubai met hun Arabische trouwfeest-
rave. Tijd om ze terug te vragen en de 
handen in elkaar te laten slaan met 
hun vrienden van HET WILD. Voor STRP 
Biënnale pakken ze extra uit.

HET WILD en Eurabia, both organizers 
of eclectic dance club nights, meet 
during STRP Biënnale and let you 
dance to the music of tomorrow.

HET WILD is a visionary force in Eind-
hoven nightlife. Without pigeonholing 
they bring fresh DJs and live acts 
at het Stroomhuis. Its resident DJ’s 
AfrikaBoomNada made furore outside 
the city in places like PITCH, Solar and 
Bar Rotterdam. The WILD hosts nights 
with an eclectic mix of the most 
danceable currently being produced 
in the world and forced to dance. 
Whether Hip Hop, Disco, African mu-
sic or the latest hybrid form of house.
By the name Eurabia, Cairo Liberation 
Front from Tilburg, recently curated 
club nights at ADE (Paradiso) and 
Incubate. They programmed emerging 
Arab producers AND garage bands. 
Cairo Liberation Front had its second 
show ever at STRP 2013. Meanwhile 

they played at places like Dour, 
Pukkelpop and Art Dubai with their 
new wave of Arab wedding rave. Time 
to ask them back and let the forces 
strike with their friends HET WILD.
 

CAIRO LIBERATION FRONT (NL) &
HIGH WOLF (F)

Cairo Liberation Front promoot de 
sonische Arabische revolutie door 
electro cha3bi te draaien uit de volks-
buurten van Cairo. Hiermee maken 
ze een kolkende mix van Amerikaanse 
hip-hop, eurohouse en Arabische 
ritmes. Alsof Omar Souleyman, Sean 
Paul en Aphex Twin samen spelen op 
een trouwfeest.
 
In Eindhoven Psych Lab ging Cairo 
Liberation Front de samenwerking 
aan met High Wolf, een Franse 
muzikant die bekend staat om zijn 
mystieke, percussieve en tribale 
muziek. Hij put inspiratie uit de 
Afrikaanse en Aziatische cultuur en 
werkte samen met onder andere Sun 
Araw en Jim O’Rourke. Nu komen ze 
terug. Hoe het klinkt? Alsof ze hun 
trademark-theedoeken in tie dye 
dompelden. Over een laag van live-
drum worden zwevende Arabische 
synth-tapijten gedrapeerd die de 
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bezoekers meenemen op een trip. 
Alsof ooit, in het verre Oosten een 
krautrockband bestond waarvan de 
opnamen nu pas zijn teruggevonden. 
Dit doen ze op hun eigen Eura-
bia-avond, waarin ze samenwerken 
met hun vrienden van HET WILD.

Cairo Liberation Front promotes the 
sonic Arabic revolution by playing 
electro cha3bi from the popular neigh-
bourhoods of Cairo. The producers use 
cracked software; combine Ameri-
can hip-hop, eurohouse and Arabic 
rhythms. Like Omar Souleyman meeting 
Sean Paul and Aphex Twin at a wedding 
party. It has the live power of punk rock 
shows and early house parties. 

At Eindhoven Psych Lab, Cairo Libera-
tion Front collaborated with High Wolf, 
a French musician who is known for 
his mystical percussive tribal sounds. 
He has worked with Sun Araw en 
Jim O’Rourke and draws inspiration 
from African and Asian culture. And 
now they are back together. Cairo 
Liberation Front sounds like the tie dye 
of their trademark tea towels. Floating 
Arab synth rugs are draped on a layer 
of live drums, which take visitors on a 
trip. As if there used to be a krautrock 
band from the Far East whose record-
ings have just been discovered. All of 
this can be heard on their own Eurabia 
evening, where they interact with their 
friends from HET WILD.

ZEBRA KATZ

I'mma that bitch 
I'mma that bitch
I'mma that bitch

Als je voor het eerst naar Zebra Katz 
luistert heb je misschien nog niet 
meteen door dat hij samen met Mykki 
Blanco een van de boegbeelden is 
van de queer hiphop, bitch. Zijn lome 
minimalistische hit Ima Read (die 87 
keer het woord “bitch” bevat) werd 
opgepikt door modeontwerper Rick 
Owens (die in zijn show tijdens Paris 
Fashion Week het nummer non stop 
draaide), uitgebracht door Diplo 
(bitch) en daarna de eerste queer rap 
crossover hit, bitch. Azealia Banks, 
Tricky, Busta Rhymes, allemaal cover-
den ze Ima Read. Het nummer was 
een ode aan de ballroom-bitches uit 
de film Paris is Burning. Komt dat zien 
in Eindje. Bitch.
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I'mma that bitch 
I'mma that bitch
I'mma that bitch

If you listen to Zebra Katz for the first 
time you would not immediately realize 
that (together with Mykki Blanco) he’s 
part of the queer rap movement, bitch. 
His mellow, mimimal hit Ima Read 
(which uses the word "bitch" 87 times) 
got picked up by fashion designer Rick 
Owens (during his Paris Fashion Week 
show he played the track non stop) 
published by Diplo (bitch) and became 
the first queer rap crossover hit, bitch. 
Ima Read got covered by Azealia Banks, 
Tricky and Busta Rhymes. The song was 
an ode the ballroom bitches from the 
movie Paris is Burning. Come see it in 
Eindje, Bitches.

 

DENGUE DENGUE DENGUE!

Als SBTRKT uit Peru kwam en door de 
knokkelkoorts ging ijlen zou hij klinken 
als Dengue Dengue Dengue! Fluor. Tro-
pische vogels. Zelfontworpen maskers 
en licht surrealistische schouderschud-
dende schimmen. Dubby effecten en 
de meest dwingende dansritmes. De 
muzikale trip gaat van psychedelische 
cumbia naar dub, van salsa naar foot-
work, van tribal naar techno. Achter het 

masker zitten Felipe Salmon en Rafael 
Pereira verstopt. Het zijn producers, 
dj’s en grafisch vormgevers. Hun traditi-
onele Peruviaanse ritmes vormen altijd 
de basis. Ze zijn het levende bewijs van 
de muzikale revolutie in Zuid-Ameri-
ka, mixen het met de wereld van de 
dansvloer van nu. Soms is het cheesy, 
altijd is het vrolijk en boven alles is het 
dansbaar.

If SBTRKT came from Peru, and would 
become delirious by dengue fever, 
he would sound like Dengue Dengue 
Dengue! from Peru. Fluor. Tropical 
birds. Self-designed masks and slightly 
surreal shoulder shaking shadows. 
Dubby effects and the most com-
pelling dance rhythms. The musical 
journey goes from psychedelic cumbia 
to dub, from salsa to footwork, from 
tribal to techno. Felipe Salmon and 
Rafael Pereira hide behind their 
masks; they are producers, dj’s and 
graphic designers. Their traditional 
Peruvian rhythms always form the 
basis of their work. They are living 
proof of the musical revolution in 
South America. Sometimes cheesy, 
but always cheerful and above all 
danceable.

AFRICAINE 808 (DE)

Africaine 808 geeft wereldmuziek een 
nieuwe betekenis door de term zo 
letterlijk mogelijk te nemen. Met een 
groot aantal uiteenlopende muzika-
le stijlen, van New York Disco naar 
Nigeriaanse funk naar Columbiaanse 
cumbia, creëren ze een verfrissend 
geluid. Dirk Leyers van Africaine 808 
heeft een imposante staat van dienst. 



54

Onder diverse aliassen bracht hij 
muziek uit op het toonaangevende 
Keulse label Kompakt. Dat deed hij 
daar onder zijn eigen naam, maar ook 
als Kontrast (met Justus Köhncke) en 
vooral als Closer Music (met Matias 
Aguayo). Hun nummer Maria is een van 
de klassiekers in de Kompakt-catalo-
gus en zette de toon voor ontelbare 
electro-pop epigonen. Onder de naam 
Africaine 808 voegt Leyers met onder 
andere Afrikaanse stemsamples en 
duimpiano’s, polyritmische perfectie 
toe aan de minimalistische microhouse 
aan de stuwende Kompakt-sound.

Africaine 808 lends new meaning to 
the term world music by taking it very 
literally. With a wide range of musical 
styles, from New York disco to Nigeria 
Funk to Colombian cumbia, they 
create a refreshing sound. Dirk Leyers 
of Africaine 808 has an impressive 
track record. Under various aliases 
he released music on Kompakt. He 
did it under his own name, as well as 
Contrast (with Justus Köhncke) and 
Closer Music (with Matias Aguayo). 
Their song Maria is one of the classics 
in the Kompakt catalogue and set the 
tone for countless electro-pop epi-
gones. Under the name Africaine 808 
Leyers adds polyrhythmic perfection, 
by including African voice samples 
and thumb pianos, to the minimalist 
micro-house of the Kompakt sound.
 

AFRIKABOOMNADA

Het Eindhovense DJ duo AfrikaBoom-
Nada bestaat uit de broers Elvin en 
Lloyd Usidame. Misschien ken je ze 
als de jongens die in de groovy afro 

indierockband Hunting The Robot 
een mix maakten van Fela Kuti en 
Yeassayer terwijl ze de beste afro’s 
van de stad rockten. Toen ze gingen 
DJ’en werd hun liefde voor een in-
die-aanpak en voor Afrikaanse beats 
volwassener.
Hun afro’s zijn inmiddels gecoiffeerd, 
maar hun muziek bleef cooler, hoe-
kiger en onvoorspelbaarder dan de 
moves van Marouane Fellaini. Afrika-
BoomNada draait een groovy mix van 
kloeke drums, house beats en funky 
baslijnen. Ze speelden al op Myste-
ryland, Paaspop, PITCH, Solar en We 
Are Electric Festival. Als residents van 
de populaire clubavond HET WILD 
maakten ze hun thuisstad verslaafd 
met een onafgebroken stroom aan 
warme dansmuziek.

Eindhoven's DJ duo AfrikaBoomNada 
are the brothers Elvin and Lloyd 
Usidame. Maybe you’ll know them 
as the boys playing in groovy afro 
indierock band Hunting The Robot, 
mixing Fela Kuti with Yeassayer and 
rocking the best afros in town. While 
they’ve turned into DJ’s, their love 
for an indie approach and for African 
beats is even more mature. Their afros 
are minimal but their cuts are now 
even better. AfrikaBoomNada plays a 
groovy mix of brooding drums, house 
beats and funky bass lines. They have 
been playing Mysteryland, Paaspop, 
PITCH, Solar and We Are Electric Fes-
tival. As residents of the popular club 
night ‘HET WILD’ they provide their 
hometown with a steady flow of warm 
dance music.
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TIMETABLE 26/03      ZONE 4
STRP SOUNDS X MODULAB 

14:00 – 14:45 LEON VAN BOKHORST

14:45 – 15:30 CHAGALL - CALIBRATION

16:15 – 17:00 KNOW V.A. LIVE

18:00 – 19:00 PENINSULA

19:00 – 20:00 GIJS GIESKES

20:00 – 21:00 COLIN BENDERS

21:45 – 22:45 DAVIZION

15:30 – 16:15 STEFAN ROBBERS / ALLARD 
KRIJGER / JURGEN WINKEL

21:15 – 21:45 CHILDEREN OF THE LIGHT 
WARPING HALOS LIVE

17:00 – 18:00 MAARTEN VOS
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LEON VAN BOKHORST (NL)

Experimenteren met geluiden, kunst, 
en het leven maakt muzikant Leon 
van Bokhorst gelukkig. Hij beschouwt 
het als een voorrecht dat hij zijn 
passie kan delen en kan leren van 
gelijkgestemde vrienden. Op de 
website https://unlikenoise.com 
vind je zijn podcast, een onbeperkte 
verkenning binnen het domein van 
ambient geluidskunst. Alle sounds-
capes, veldopnames en muziek-
deeltjes zijn gemaakt, ontwikkeld, 
geregistreerd en gecomponeerd door 
Van Bokhorst.

Experimentation with sounds, art, 
and life makes musician Leon van 
Bokhorst happy. He considers it a 
humble privilege that he can share 
his passion and learn from like-mind-
ed friends. You can listen to his 
podcast via https://unlikenoise.com, 
an unrestricted exploration within 
the realm of ambient sound art. All 
soundscapes, field recordings, music, 
particles, and grains are created, 
developed, recorded and composed 
by Van Bokhorst.

CHAGALL (NL)
CALIBRATION

In de betoverende audiovisuele per-
formance Calibration heeft Chagall 
letterlijk de muziek in haar vingers. 
Met een verfijnde choreografie aan 
handbewegingen, gehuld in speciale 
mi.mu-gloves, brengt ze geluiden,  
vocale en visuele effecten tot leven. 
De draadloze handschoenen zitten 
vol sensoren die reageren op elke 
beweging of gebaar. De combinatie 
van state-of-the-art technologie met 
menselijke, vloeiende bewegingen 
bewijst dat technologie niet onper-
soonlijk of mechanisch hoeft te zijn.

In a mesmerising audio-visual music 
performance Chagall explores new 
computer-human interactions with 
the wearable mi.mu gloves system. 
Through sophisticated choreography 
of her hand movements she brings 
the finer details of electronic music 
production to life and controls not 
only all electronic layers and vocal 
effects but also unique reactive 
visual projections demonstrating the 
additional power of the technology. 
The performance is drenched in 
state-of-the art technology, but it’s 
the humanity and fluidity of Chagall’s 
movements proves that technology is 
not impersonal and mechanical.

Zie pagina / See page 42
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ROBBERS/ KRIJGER/ WINKEL

Drie modulaire monsters uit de 
Eindhovense elektronische scene 
begonnen onder de naam Modulab 
maandelijkse avonden rond zelfge-
bouwde en modulaire synths. Met 
snoeren als spaghetti koppelen ze 
analoge machines aan elkaar, wat 
samenspelen heel direct maakt.

Stefan Robbers is een van de meest 
veelzijdige en productieve Eindho-
vense muzikanten. Als je niet weet 
wie hij is, moet je hem maar googlen. 
De afgelopen jaren kreeg Robbers de 
behoefte aan een hands-on aanpak. 

Allard Krijger werkte als FRAKnoise 
aan verschillende projecten, waaron-
der The Exploration of Non Existing 
Musical Instruments (ENEMI). Als 
componist/muzikant trad hij toe tot 
de stichting Componisten van Over-
bodige Muziek (www.stichting.com). 
Zijn tweede project The Fables of 
Allard Krijger (2001) is een conceptal-
bum over fabels. 

Jurgen Winkel is producer, muzikant, 
kunstenaar en performer. Hij speelde 
in de jaren tachtig en negentig bij de 
underground elektro-rockband Blind. 
Zij toerden een aantal jaren door 
Europa en speelden op vele festivals. 
Momenteel combineert hij elektroni-
sche muziek met analoge geluiden en 
produceert hij experimentele dansbare 
muziek in allerlei stijlen. 

Three modular monsters from the 
Eindhoven electronic music scene 
started monthly nights focused on 
DIY and modular synths. With cables 

like spaghetti they connect analogue 
machines, which makes electronic 
music fun and direct again.

Stefan Robbers is one of the most 
versatile and productive musicians 
from Eindhoven. If you don’t know 
who he is: just google him. Over the 
last years, having the urge to have 
a more hands-on experience, and 
enjoy the outcome of coincidental 
musical harmony.

Allard Krijger started working on 
different projects like The Exploration 
of Non Existing Musical Instruments 
(ENEMI) as FRAKnoise. As a compos-
er/musician he joined the foundation 
of Composers Of superfluous Music 
(Componisten van Overbodige Muziek 
- www.stichting.com). His second 
project: The Fables of Allard Krijger 
(2001) is a concept album with a 
couple of fables. 

Jurgen Winkel is a producer/musi-
cian/artist & performer. He started 
as musician as a member of the band 
BLIND an underground electro-rock 
band during the late eighties and 
nineties. Blind toured several years in 
Europa and played on many festivals. 
By the name SONICrider, he started 
producing tracks. Winkel currently 
combines electronic music and 
analogue sounds, producing experi-
mental danceable music with all kinds 
of styles.
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KNOW V.A. LIVE (VISUAL CONCEPT 
HELEEN BLANKEN)

Het Amsterdamse duo Know V.A. 
staat bekend om hun atmosferische 
en vooruitstrevende elektronische 
muziek. Hun abstractere werk is 
terug te horen op de laatste release 
Zenith op het label Fog Mountain. 
De nieuwe visual-audio liveshow, 
met visueel concept door Heleen 
Blanken, is een krachtige combinatie 
van warped beats, heftige low-end 
en duistere soundscapes. Know V.A. 
heeft al eerder muziek uitgebracht 
op Lowriders Recordings en DJ 
Shadow’s label Liquid Amber. Door 
hun energieke en eigenwijze dj-sets 
werden ze uitgenodigd als support 
bij Warp & LuckyMe-avonden tijdens 
ADE en de R&S labelavonden. 
In hun maandelijkse radio show bij 
Red Light Radio laten ze hun laatste 
ontdekkingen horen.

Amsterdam-based duo Know V.A. have 
a reputation for creating atmospheric 
and boundary pushing electronic 
music. Their more abstract compo-
sitional work resulted in the release 
of Zenith on Dutch forward-think-
ing imprint Fog Mountain. The new 
complete visual-audio live show, with 
the visual concept by Heleen Blanken, 
is a powerful combination of warped 
beats, a heavy low-end and shadowy 
soundscapes. Know V.A. had releases 
on Lowriders Recordings and DJ Shad-
ow’s label Liquid Amber. Due to their 
energetic and maverick dj-sets they’ve 
been invited to support the Warp & 
LuckyMe showcases during ADE as 
well as the R&S label nights. In their 
monthly radio show at Red Light Radio 

they showcase their latest discoveries 
with regular guests.

MAARTEN VOS LIVE (NL)

Al jong kwam Maarten Vos in aanra-
king met muziek. Hij begon met cello 
spelen op vijfjarige leeftijd. Naast het 
traditionele klassieke werk verdiepte 
hij zich ook in andere muziekstromin-
gen, en ontwikkelde een grote liefde 
voor experimentele en eigentijdse 
muziek. Hij combineerde een klas-
sieke opleiding cello met een Master 
of Music in Live Electronics aan het 
conservatorium van Amsterdam.
Vos begeeft zich met eigen werk als 
solo artiest, componist en produ-
cent op het snijvlak van eigentijds 
klassiek en elektronisch experiment. 
Met zijn oude cello als basis speelt 
ook elektronica een belangrijke rol, 
met als doel het samensmelten van 
twee disciplines tot een uniek geheel 
met een vernieuwend resultaat. 
Organische klanken staan centraal 
in zijn werk, zo combineert hij zijn 
snaren met modulaire synthesizers 
en andere elektronische technie-
ken. Vos vormt onder meer een duo 
met de Britse multi-instrumentalist 
Greg Haines en werkt ook met Colin 
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Benders (Kyteman), Julianna Barwick, 
Deadbeat, Tim Exile en 
Asko|Schönberg ensemble. 

From an early age Maarten Vos was 
into music. He began playing the cello 
at age five. Next to traditional classic 
works, he got into other musical 
genres and developed a great love 
for experimental and contemporary 
music. Next to his bachelor degree in 
classical cello, he got his masters in 
Live Electronics at the Conservatory 
of Amsterdam.

Vos proceeds with his own work as a 
solo artist, composer and producer 
at the cutting edge of contemporary 
classic and electronic experimenta-
tion. Organic sounds are the centre 
of his pieces. He combines modular 
synthesizers and other electron-
ic technologies with his old cello. 
He plays as a duo with the British 
multi-instrumentalist Greg Haines 
and collaborated with Colin Benders 
(Kyteman), Julianna Barwick, dead-
beat, Tim Exile and Asko | Schönberg 
ensemble. 

PENINSULA (NL)

Peninsula is een samenwerking 
tussen de Twentse technopioniers 
East Island (de broers Tonie en Peter 
van der Loon) en The Moderator 
(Klaas-Jan Jongsma). Sinds het begin 
van de jaren negentig brachten deze 
acts muziek uit op tal van legenda-
rische cult platenlabels. Met hun 
muziekachtergrond en passie voor 
het experiment bundelen de heren 
hun krachten. Peninsula maakt volop 

gebruik van modulaire synthese 
als bouwblokken waarmee zij met 
grote precisie hun geluidscollage 
kneden en evolueren gedurende de 
performance. Hun elektronische 
experimenten worden versterkt door 
reactieve beelden, gevormd door 
elementaire vormen die op hun beurt 
weer worden vervormd door de 
muziek zelf.

Peninsula is collaboration between 
techno pioneers East Island (the 
brothers Tonie and Peter van der 
Loon) and The Moderator (Klaas-Jan 
Jongsma). Since the early nineties 
their music has been released at 
many legendary cult labels. With 
their techno background and passion 
for experiment, they’ve to joined 
forces. Peninsula makes full use of 
modular synthesis as building blocks 
for a sound collage of great precision 
that evolves during the performance. 
Their electronic experiments are en-
hanced by reactive images formed by 
elementary forms that are deformed, 
in turn, by the music itself.

GIJS GIESKES (NL)

Geluidskunstenaar Gijs Gieskes 
maakt objecten, apparaten en 
installaties die vormgegeven zijn door 
een onbedoelde en onverklaarbare 
consequentie van een verstoring 
binnen één of meerdere digitale 
informatiestromen. Daar zijn namen 
voor: bijvoorbeeld een glitch. Digitale 
informatiestromen zijn geënco-
deerd, vaak met behulp van één of 
meerdere compressies, om zo snel 
mogelijk opgeslagen of overgedragen 
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te worden. Gieskes bouwt muziek-
instrumenten en visuele machines 
waarin circuits worden omgeleid (cir-
cuitbending) en verstoord, waardoor 
een (nieuw) geluid of beeld vrij komt. 
De machines zien er technisch uit, 
maar ook geknutseld met zichtbare 
draadjes en stekkertjes, alsof je ze 
zelf had kunnen maken. Ze zijn heel 
aantrekkelijk om mee te spelen en 
veroorzaken de meest intrigerende 
beats en soundscapes.

Sound designer Gijs Gieskes makes 
objects, devices and systems which 
can be described as unintentional 
and unexplained consequences 
of a disturbance in one or more 
digital information flows. Another 
name for this phenomenon is glitch. 
Digital information streams are 
encoded, often with the aid of one 
or more compressions, in order to 
be transmitted or stored as quickly 
as possible. Gieskes builds musical 
and visual equipment which circuits 
are routed (circuit bending) and 
disrupted, causing a (new) sound or 
picture. The machines look technical, 
but also tinkered with exposed wires 
and plugs, as if you could make them 
yourself and are very attractive to 
play with. As a result you’ll hear the 
most intriguing beats and sound-
scapes.

COLIN BENDERS (NL)

Muzikant en producer Colin Benders 
heeft een affiniteit voor 'onmogelijke 
projecten’. Je kent hem misschien als 

Kyteman met zijn Kyteman Orchestra. 
Hij ruilde zijn trompet en orkest in 
voor een modulair synthesizermon-
ster: een muur van elektronicamo-
dules die onderling verbonden geluid 
opwekken en manipuleren met be-
hulp van de beschikbare parameters. 
Ook al heeft hij officieel nog niets 
uitgebracht, zijn live streams trekken 
duizenden live views per sessie. Met 
dit in het achterhoofd werkt Benders 
momenteel aan zijn langverwachte 
EP waarop zijn favoriete ‘jams’ te 
horen zijn. 

Colin Benders debuteerde als 
Kyteman in 2009 met zijn hip hop 
album The Hermit Sessions. De 
plaat werd een onverwacht succes, 
bekroond met dubbel platina. In 
dezelfde periode begon Benders The 
Kyteman Orchestra, een live-spekta-
kel waarbij soms wel tachtig man op 
het podium stond. De tour van alle 
drie albums was uitverkocht. Hoewel 
hij van instrument is gewisseld, zijn er 
toch overeenkomsten met zijn vorige 
werk. Zo vertelt hij in een interview 
met 3voor12: "Vanuit Kyteman ben ik 
altijd op zoek naar bepaalde sferen 
en een energieke drive die er bij 
past. Met de jamsessies zocht ik een 
bepaalde vrijheid. Intuïtief spelen. 
Daarmee wil ik dichter in de buurt 
van een kerngevoel zitten, dan in 
een bepaalde stijl. Met de synthesi-
zer merk ik dat ik op dezelfde basis 
daarmee kan spelen."

Colin Benders is a Dutch producer 
with an affinity towards ‘impossible 
projects’. You might know him as 
Kyteman with his Kyteman Orchestra. 
He traded his trumpet and orchestra 
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for a modular synthesizermon-
ster: a wall of electronic modules, 
which generate sounds as they 
interconnect. Those sounds can 
be manipulated by using available 
parameters. Even though Benders has 
yet to officially release, he is already 
drawing in thousands of live viewers 
every session on his live streams. 
With this in mind currently Benders 
is working on a highly anticipated EP 
that will showcase an array of most 
loved ‘jams’. 

Colin Benders made his debut under 
the name Kyteman, producing a hip 
hop album named “The Hermit Ses-
sions” released in 2009. This record 
became an unexpected success, 
ultimately gaining double platinum 
status. In this same period Benders 
started The Kyteman Orchestra, a live 
spectacle with sometimes as many as 
eighty people on stage. The Kyteman 
Orchestra sold out their entire tour 
for all three albums they released. 
Although the instrument changed, 
there are still similarities with his 
previous work. As he explains in an 
interview with 3voor12: "Just as with 
Kyteman I'm always looking for a cer-
tain sphere and energy drive. During 
the jam sessions I was searching a 
kind of freedom by playing intuitively. 
It is more about the sense than the 
style. I noticed I can play the same 
way with the synthesizer. "

CHILDREN OF THE LIGHT 
WARPING HALOS LIVE

Zie pagina / See page 48 

 
DAVIZION (NL)

David Sullivan is een producent met 
een grote liefde voor de technologie 
van de begindagen van de house. Hij 
maakt muziek onder de namen 
Davizion en Pulse 505. Zijn laatste 
album The Dark Album, gecom-
poneerd op twee vintage Roland 
MC505's, bestaat uit zeven lange 
tracks gevuld met donkere ambient 
en dansbare techno.

David Sullivan is one of those produc-
ers who still values the technology 
from the early days of house. Some 
may know him as Davizion, but his 
most recent musical piece is record-
ed as Pulse 505. Composed almost 
completely on two vintage Roland 
MC505's, he produced The Dark 
Album. Seven long tracks filled with 
dark ambient and danceable techno.
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TIMETABLE 01/04      ZONE 4
STRP SOUNDS X ALBERT VAN ABBE 

20:00 – 21:00 KATJA HEITMANN
PANDORA'S DROPBOX

23:00 – 01:00 ALBERT VAN ABBE LIVE A/V

01:00 – 02:00 MONOLAKE LIVE SURROUND

02:00 – 04:00 KANGDING RAY

22:00 – 23:00 SENDAI (YVES DE MEY &  
PETER VAN HOESEN) LIVE

21:00 – 22:00 LIAM YOUNG 
IN THE ROBOT SKIES
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KATJA HEITMANN (DE/NL)
PANDORA’S DROPBOX

In Pandora’s DropBox presenteert 
Katja Heitmann de perfecte mens in 
een perfecte wereld. Zes performers 
hebben de missie om te allen tijde 
het evenwicht te behouden. Kan een 
mens een optimaal functionerende 
machine worden, een apparaat van 
botten, spieren, sensoren en vlees? 
Wat staat er op het spel wanneer we 
het menselijk leven tot een algoritme 
proberen om te vormen? Pandora’s 
DropBox is een rustgevende en 
tegelijkertijd verontrustende 
zoektocht naar de grenzen van de 
menselijke controle.

Pandora’s DropBox by Katja Heitmann 
presents the perfect human in a 
perfect world. Six performers are on 
a mission to keeping their equilibri-
um at all times. Can a human being 
become an optimal functioning 
machine, an apparatus of bones, 
muscles, sensors and flesh? What is 
at stake when we try to shape human 
life into an algorithm? Pandora’s 
Dropbox is at the same time calming 
and alarming quest for the borders of 
human control.

Zie pagina / See page 41

LIAM YOUNG (AU)
IN THE ROBOT SKIES 

In The Robot Skies is de eerste 
film die geheel is gedraaid met 
voorgeprogrammeerde drones. De 
film speelt zich af in Londen in de 
nabije toekomst waarin drones zo 

alomtegenwoordig zijn als duiven. 
Twee tieners, gescheiden van elkaar, 
zitten opgesloten in hun eigen 
sociale woningblok. Onder constante 
politiesurveillance lukt het hen toch 
te communiceren. We kijken toe hoe 
ze elkaar briefjes sturen, gebruik 
makend van hun eigen gehackte en 
uitgedoste drone. Als twee kinderen in 
een ouderwets klaslokaal, zien we ze 
briefjes schrijven, de technologie naar 
hun hand zettend.
Liam Young, regisseur van In The 
Robot Skies, is een speculatief 
architect en oprichter van Tomorrows 
Thoughts Today, een denktank die 
opereert in de gebieden tussen 
design, fictie en toekomst. Voor STRP 
brengt Liam Young de Expanded 
Cinema Performance versie van In 
The Robot Skies naar Eindhoven. Hij 
wordt live vergezeld door zijn vriend 
Forest Swords (GB), vermaard om 
zijn unieke eigentijdse vorm van dub 
muziek. Dat is slechts een kant van 
zijn werk. Forest Swords is ook een 
muzikant die de samenwerking met 
college-kunstenaars niet schuwt. De 
soundscape die hij maakte voor In The 
Robot Skies biedt de kans om deze 
minder bekende kant van hem uit de 
eerste hand te leren kennen. 
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In The Robot Skies is the first feature 
film entirely shot by pre-programmed 
drones. The short film is set in London 
in the near future in which drones are 
as ubiquitous as pigeons. Through the 
eyes of the drone we see two teenag-
ers each held by police order within 
the digital confines of their council es-
tate tower block. A network of drones 
survey the council estates, as a roving 
flock off CCTV cameras. We watch as 
they pass notes to each other via their 
own hacked and decorated drone, like 
kids in an old fashioned classroom, 
scribbling messages, tagging their 
technology.

Liam Young, director of In The Robot 
Skies, is a speculative architect and 
founder of Tomorrows Thoughts 
Today, a think tank that operates in the 
areas of design, fiction and future. For 
STRP Liam Young will bring the Expand-
ed Cinema Performance version of In 
The Robot Skies to Eindhoven in which 
he will be joined by his friend Forest 
Swords (GB) known for his unique and 
contemporary form of dub music. 
Besides his trademark sound Forest 
Swords also does special projects in 
the field of contemporary art. At STRP 
he will focus on this collaborative 
aspect of his work. The soundscape he 
made for this performance together 
with Liam Young will be an opportunity 
to get to know this lesser known side 
of his practice first hand.

SENDAI (PETER VAN HOESEN 
& YVES DE MEY)

Wat krijg je als een techno-smaak-
maker uit België samenwerkt met 

één van de meest vooraanstaande 
Belgische geluidsontwerpers? Sendai 
maakt verwrongen machinemuziek 
voor ruimtereizen. Functioneel en 
abstract. Donker qua gevoel, helder 
in klank. Standaard techno is vaak 
voer voor de vloer. Sendai’s geluid 
komt het meest in de buurt van een 
abstracte formule die nog moet 
worden opgelost. Hun laatste Ground 
and Figure album kwam uit op het 
prestigieuze Editions Mego-label, 
waar Sendai tussen vooraanstaande 
vernieuwers als Xenakis en Fennesz 
misschien wel de meest dansbare 
release ooit is. 

Peter van Hoesen is geen typische 
techno-artiest. Hij maakt muziek 
om op te dansen of om bij weg te 
dromen, draaide op de plekken die 
Resident Advisor tot de beste clubs 
van de wereld rekent en is de drijven-
de kracht achter de connaisseurs-la-
bels Time to Express (voor diepe en 
fysieke elektronische muziek) en 
Foton (minimale soundscapes). Yves 
de Mey is een Belgische sound-desig-
ner. Theatergangers kennen hem van 
de soundtracks voor Het Toneel-
huis en Ultima Vez. Gonzo (Circus) 
lezers kennen hem als een van de 
drijvende krachten in de Belgische 
elektronische underground. Sendai 
is diep geworteld in Brussel en meer 
futuristisch dan het Atomium.

What do you get when a techno 
tastemaker from Belgium cooperates 
with one of the most prominent 
Belgian sound designers? Sendai 
makes distorted mechanical music 
for space travel. Functional and 
abstract. Dark in feel, bright in tone. 
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Standard techno is often fodder for 
the floor. Sendai's sound is close 
to an abstract formula that has yet 
to be resolved. Their last album 
Ground and Figure, released on the 
prestigious Editions Mego label, 
is between leading innovators like 
Xenakis and Fennesz perhaps the 
most danceable release ever.
Peter van Hoesen is not a typical 
techno artist. He makes music to 
dance or to dream away, played 
at places Resident Advisor names 
the best clubs in the world. He 
is the driving force behind the 
connoisseurs’ labels Time to 
Express (for deep and physical 
electronic music) and Foton 
(minimal soundscapes).

Yves de Mey is a Belgian sound 
designer. Theatergoers know him 
from the soundtracks for Het 
Toneelhuis and Ultima Vez. Gonzo 
(Circus) readers know him as one 
of the driving forces behind the 
Belgian electronic underground. 
Sendai is deeply rooted in Brussels 
and more futuristic than the 
Atomium.

ALBERT VAN ABBE (NL) - LIVE A/V

De Nederlandse techno minimalist 
Albert van Abbe verrast het publiek 
met zijn creatieve verkenningen 
waarin hij beeld en geluid altijd 
samenvoegt en tot een geheel komt 
waarin je je kunt verliezen. Van 
Abbe is Eindhoven. Zijn no-nonsens 
toon en houding zijn het toonbeeld 
van het geluid in zijn geboortestad 
sinds 2001. Hij begon in het illegale 

rave-circuit en is nu de eenzame 
cowboy die de techno-vlam donker, 
dystopisch en natuurlijk futuristisch 
houdt.

Van Abbe behandelt zijn geluid alsof 
het een fysieke plek is, waar het 
publiek deelgenoot kan worden in 
een reis door licht en geluid. Na het 
uitbrengen van zijn debuutalbum 
Champagne Palestine op zijn 
eigen VANABBE label vertaalde hij 
het narratief van die plaat in een 
audiovisuele (A/V) live performance, 
een omgeving waarin je in zijn verhaal 
gevangen wordt.

Met op maat gemaakte en op audio 
reagerende software neemt Van 
Abbe de bezoekers mee door kale 
landschappen, abstracte ruimtes, 
datasmog, langzaam ontrafelende 
horizonten en bergtoppen die je 
longen vullen met de meest zuivere 
lucht mogelijk. Een audiovisuele trip 
die je dichter bij jezelf brengt.

Dutch techno minimalist Albert van 
Abbe is immersing crowds in his 
creative explorations, bridging the 
gaps between images and sound. Van 
Abbe is Eindhoven. His no-nonsense 
tone and attitude encompass and 
embody the sound of electronic 
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music in his home town since 2001. He 
started in the illegal rave circuit and 
is now the lone ranger, keeping the 
techno flame dark, dystopian and of 
course, futuristic.

Van Abbe treats his music as if it 
represents a physical space, a place 
for his audience to join him on a 
journey through light and sound. After 
releasing his debut album Champagne 
Palestine on his own VANABBE label, 
he set out to translate the album’s 
strong narrative into an audiovisual 
(A/V) live performance, a captivating 
environment to tell his tale.

Using customized and audio-reactive 
software, Van Abbe takes his audience 
flying through stripped down 
landscapes, abstractions of space, 
through datasmog, slowly uncovering 
inviting skies and mountaintops filling 
your lungs to the brim with cleansing 
air. An audio-visual trip that will bring 
you closer to yourself.

MONOLAKE (DE)
LIVE SURROUND 2017

Wat Les Paul deed voor de gitaar 
deed Robert Henke, ontwikkelaar van 
Ableton Live, voor de elektronische 
muziek. Hij pakte een instrument (de 
laptop) en gebruikte zijn technische 
en muzikale inzicht om tot iets te 
komen dat de standaard werd voor 
een nieuw elektronisch geluid. Vanuit 
zijn technische achtergrond, en 
fascinatie voor de schoonheid van 
technische apparatuur, ontwikkelt 
hij zijn eigen instrumenten en 
algoritmen. Henke werkt met 

computer-gegenereerde beelden en 
klanken, maar ook met veldopnames, 
fotografie en licht. Met behulp van 
wiskundige regels en real time-
interactie laat hij zijn materialen 
fascinerende transformaties 
ondergaan. Bezoekers van de vorige 
editie van STRP Biënnale herinneren 
zich vast nog Lumière II, waarmee hij 
STRP Biënnale 2015 opende. Het was 
een letterlijk visionair werk waarin 
hij schilderde met lasers, die hij live 
transformeerde naar klank.

Henke komt terug onder zijn 
Monolake-alias en gaat terug naar 
de essentie. Het is een show zonder 
beeld, met totale focus op de 
muziek. Geluid. Kraakhelder. Live 
Surround 2017 gaat over de totale 
ervaring van klank. Het is futuristisch, 
ritmisch en zoekt met diepe bassen 
en elementen uit de drone de randjes 
van de dans op. 

What Les Paul did for the guitar, 
Robert Henke, developer of Ableton 
Live, did for electronic music. He 
picked up an instrument (the laptop) 
and used his technical and musical 
insight to achieve something that 
became the standard for a new 
electronic sound. Coming from a 
strong engineering background, 
Henke is fascinated by the beauty of 
technical objects and developing his 
own instruments and algorithms is an 
integral part of his creative process.
 
Henke's materials are computer 
generated sound and images, field 
recordings, photography and light; 
transformed, re-arranged and 
modulated by mathematical rules, 
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real time interaction and controlled 
random operations. Visitors of the 
previous edition of STRP Biënnale 
probably remembered opening act 
Lumière II. It was literally a visionary 
work where he painted with lasers, 
which he transformed into live sound. 
Henke, who is coming back under 
his alias Monolake, goes back to the 
essence. A show without visuals, 
with absolute focus on the music. 
Live Surround 2017 is about the total 
experience of sound. It's futuristic, 
rhythmically and exploring the edges 
of the dance with deep bass and 
elements of the drone.

KANGDING RAY (DE/ FR)

Abstracte bassen en sfeervolle 
soundscapes. Ruimtelijk, dwingend, 
soms melancholisch, maar altijd met 
een schoonheid in de donkerheid. 
Kanding Ray is de artiestennaam van 
de in Berlijn woonachtige Fransman 
David Letellier. Hij studeerde archi-
tectuur, begon zijn muzikale carrière 
met elektronische experimenten en 
stroomde gestaag door tot dj in de 
betere techno-clubs, die hij nu vult 
met precieze geluidsconstructies.

Dat hij releases uitbrengt op de 
labels Raster-Noton en Stroboscopic 
Artefacts geeft precies zijn breedte 
aan. Raster-Noton, het belangrijkste 
label voor experiment, ontwikkelde 
zich van een abstracte, academische 
aanpak naar een toonzetter van het 
geluid van nu. Stroboscopic Artefacts 
is een van de meest toonaangevende 
labels van dit moment en mixt het 
gebroken experiment van Warp met 

de dubbele dub-diepte, de omarming 
van ruimtelijkheid van Basic Channel.

Abstract bass and ambient 
soundscapes. Spatially, compelling, 
sometimes melancholic, always with 
beauty in his darkness. Kangding 
Ray is the stage name of Frenchman 
David Letellier who lives and works 
in Berlin. He studied architecture, 
began his musical career with 
electronic experimentation and 
flowed steadily to become a DJ in the 
best techno clubs, which he fills with 
precise sound constructions. 

His releases on the label Raster-
Noton and Stroboscopic Artefacts 
show exactly his width. Raster-
Noton, the main label for experiment, 
has developed itself from an 
abstract, academic approach to a 
trendsetter of the sound of now. 
Stroboscopic Artefacts, one of the 
leading labels at the moment, mixes 
the broken experiment of Warp with 
double dub-depth and embraces the 
spaciousness of Basic Channel.
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ZA 1 APR             
KRAAK & SMAAK
WO 5 APR           
EINDHOVEN PSYCH LAB 
PRESENTS: MOON DUO
VR 21 APR          
JETT REBEL
ZO 23 APR          
VOK
DO 11 MEI          
GOST
VR 19 MEI           
NACHTCOLLEGE
DO 25 MEI          
THOMAS AZIER
VR 26 MEI           
EINDHOVEN PSYCH LAB 
PRESENTS: 
FOLLAKZOID + TRAAMS 
+ RADAR MEN FROM THE MOON + THE LUCID DREAM
+ ALTIN GÜN + MODULAB + EINDHOVEN PSYCH LAB VJ TEAM
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29/03

30/03

STRP  
SENSES & SENSORS

VPRO MEDIALAB 
EXPLORES THE 
FUTURE OF MEDIA 
AND STORYTELLING

CONFERENCE FOR  
THE CURIOUS 

Conference for the Curious is dé verzamelplek voor de aller 
nieuwsgierigste STRP Biënnale bezoekers. Dit keer bieden we niet 
één, maar twee dagen verdieping en gesprekken met makers en 
denkers, doeners en kenners die ieder binnen hun eigen expertise 
grenzen opzoeken en zo mogelijk helpen verleggen. Dag twee van de 
conferentie is opgezet in samenwerking met VPRO Medialab.

Conference for the Curious is the meeting place for the most 
curious STRP Biënnale visitors. This year's Conference for the 
Curious consists of not just one, but two days of in-depth talks and 
interviews with creators and thinkers, do-ers and experts, who are 
pushing and shifting borders within their fields of expertise. The 
second day of the conference has been produced in collaboration 
with VPRO Medialab.
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STRP Biënnale 2017 verkent met het 
thema Senses & Sensors de high 
touch van de high tech anno 2017. We 
zoomen in op de vergaande verstren-
geling van het biologische en het 
technologische, het fysieke en het 
virtuele, het analoge en het digitale, 
van mens en machine vanuit een 
cultureel perspectief. We brengen 
kunstenaars en ontwerpers, schrij-
vers en wetenschappers, coders en 
hackers bijeen die gefascineerd zijn 
door de complexe processen waarmee 
wij de wereld waarnemen en die in hun 
werk spelen met onze waarneming, die 
vervormen en ontwrichten. 

With Senses & Sensors STRP Biënnale 
explores the high touch of high tech in 
the year 2017. We’re zooming in on the 
in-depth intertwining of the biological 
and the technological, the physical 
and the virtual, the analogue and the 
digital, and of man and machine, all 
from a cultural perspective. We have 
gathered artists and designers, writers 
and scientists, coders and hackers, 
who are fascinated by the complex 
processes through which we perceive 
the world around us, and who, in their 
work play with, twist, and disrupt our 
perception. 

De moderatie van deze dag is in 
handen van Isolde Hallensleben (NL)

Isolde Hallensleben (NL)
is the moderator of the day

STRP 
SENSES & SENSORS

SPREKERS / SPEAKERS

Claire L. Evans (US) is muzikant 
en schrijver. Ze is de helft van de 
conceptuele popgroep YACHT en 
zal dieper ingaan op het geluid van 
post-humane muziek.

Claire L. Evans (US) is a musician and 
writer. She is half of the conceptual 
pop group YACHT, and will speak about 
the sound of post-human music.

Tom Pursey is medeoprichter en cre-
atief directeur van Flying Object, een 
creatief bureau gevestigd in Londen 
dat de prijswinnende expositie Tate 
Sensorium ontwikkelde.

Tom Pursey (GB) is the co-founder 
and creative director of Flying 
Object, a London-based creative 
agency that developed the prize
winning exhibition Tate Sensorium.

Voor de van oorsprong Noorse geur-
expert Sissel Tolaas is de neus een 
kennisinstrument. Sissel gelooft dat 
geuren een cruciale component zijn 
in onze definitie van, begrip voor en 
oriëntatie in een omgeving.

To the Norwegian-born smell-ex-
pert Sissel Tolaas, the nose knows. 
Sissel beliefs that smell is a crucial 
component to define, understand 
and orient yourself within a specific 
environment. 
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Stefan van der Stigchel is universitair 
hoofddocent aan de Universiteit 
Utrecht en leidt het Attentionlab. 
Het doel van deze groep is om te 
onderzoeken hoe aandacht en visueel 
bewustzijn de perceptie van de 
wereld om ons heen vormen. 

Stefan van der Stigchel is an associate 
professor at Utrecht University and 
head of the research group Atten-
tionlab. The group's aim is to study 
how attention and visual awareness 
shape the perception of the world 
around us. 

Hoogtepunt van Conference for the 
Curious is de keynote door Kevin 
Kelly (US), een van de grondleggers 
van technologie-magazine Wired en 
auteur van bestsellers als De Wil Van 
Technologie (2010) en het vorig jaar 
verschenen The Inevitable. In dit laat-
ste boek schetst Kelly de twaalf drij-
vende technologische krachten die 
volgens hem de komende dertig jaar 
ons leven zullen bepalen. Met The 
Inevitable biedt Kelly een optimisti-
sche maar ook realistische routekaart 
voor de toekomst, gebaseerd op drie 
decennia persoonlijke ervaring met 
en betrokkenheid bij de ontwikkeling 
van digitale technologie en internet. 

Het thema van STRP Biënnale 2017, 
Senses & Sensors, is mede geïnspi-
reerd op Kelly’s gedachtegoed. In The 
Inevitable is interactie één van de 

twaalf onvermijdelijke technologische 
ontwikkelingen die onze toekomst 
bepalen.
 
“We will keep adding new sensors 
and senses to the things we make. Of 
course, everything will get eyes (vision 
is almost free), and hearing, but 
one by one we can add superhuman 
senses such as GPS location sensing, 
heat detection, X-ray vision, diverse 
molecule sensitivity, or smell. These 
permit our creations to respond to 
us, to interact with us, and to adapt 
themselves to our uses. Interactivi-
ty, by definition, is two way, so this 
sensing elevates our interactions with 
technology.”
 

Highlight of the Conference for 
the Curious is the keynote by Kevin 
Kelly (US), one of the founders of 
tech-magazine Wired and author of 
bestsellers such as What Technolo-
gy Wants (2010) and The Inevitable 
(2016). In this latest book, Kelly 
explores the twelve driving tech-
nological forces defining our lives 
in the next thirty years. With The 
Inevitable he offers an optimistic, yet 
also realistic roadmap for the future, 
based on three decades of personal 
experience and involvement in digital 
technology and the internet.
Senses & Sensors, the theme of 
STRP Biënnale 2017 is partly inspired 
by Kelly’s ideas. In his book The 
Inevitable, interaction is one of 
twelve inevitable technological 
developments shaping our future: 

“We will keep adding new sensors 
and senses to the things we make. Of 

KEYNOTE 
KEVIN KELLY (US)
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course, everything will get eyes (vision 
is almost free), and hearing, but 
one by one we can add superhuman 
senses such as GPS location sensing, 
heat detection, X-ray vision, diverse 
molecule sensitivity, or smell. These 
permit our creations to respond to 
us, to interact with us, and to adapt 
themselves to our uses. Interactivity, 
by definition, is two way, so this 
sensing elevates our interactions with 
technology.”

Moderatie van de keynote en de Q&A 
na afloop is in handen van Dr. Koert 
van Mensvoort, een kunstenaar en 
filosoof, meest bekend van het door 
hem ontwikkelde filosofische concept 
Next Nature, dat draait om het idee 
dat onze technologische omgeving 
zo complex, alomtegenwoordig en 
autonoom is geworden dat deze het 

best kan worden begrepen als een 
natuur op zichzelf. 

Moderation of the keynote and the 
subsequent Q&A will be in the hands 
of Dr. Koert van Mensvoort, an artist 
and philosopher best known for his 
work on the philosophical concept of 
Next Nature, which revolves around 
the idea that our technological en-
vironment has become so complex, 
omnipresent and autonomous that it 
is best perceived as a force of nature 
in its own right. 



 TIMETABLE 29/03/17  –  STRP SENSES & SENSORS  

 09:30 – 10:30 | ZONE 1 & 4   Registration & Coffee 

Je kan een Curious mok krijgen aan de bar in ZONE 4. Koffie, thee en water binnen 
ZONE 4 zijn inbegrepen in de toegangsprijs. De mok mag je na afloop meenemen.
You can get your Curious mug at the bar in ZONE 4. Coffee, tea and water within ZONE 
4 are included in the entry fee. At the end of the day the mug is yours.

 10:30 - 10:40 | ZONE 4   Opening - Isolde Hallensleben 

 10:40 - 11:30 | ZONE 4   Claire L. Evans – The Sound of 
    Post-human Music 

 11:30 - 12:30 | ZONE 4   Artist talk 1. Stelarc & Tobias Revell 

 12:30 - 13:30 | ZONE 2   Lunch! 

Lunch wordt geserveerd door Koffiehuisje / Lunch is served by Koffiehuisje  

 13:30 – 13:50 | ZONE 4   Tom Pursey – On Tate Sensorium 

 13:50 – 14:30 | ZONE 4   Sissel Tolaas – Nose Knows 

 14:30 – 15:15 | ZONE 4   Artist talk 2. 
    Thought Collider & Anagram 

 15:15 – 15:45 | ZONE 4   Coffee! 

 15:45 - 16:30 | ZONE 4   Stefan van der Stigchel 
    Sensory Information and Your Brain 

 16:30 - 17:15 | ZONE 4   Artist talk 3. 
    Memo Akten & Dries Depoorter 
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 17:15 – 17:30 | ZONE 4   STRP Creative Technology Awards (ACT) 

De STRP Award voor Creative Technology (ACT) is een nieuwe reeks prijzen die de 
werelden van creatieve kunsten en technologie verbinden.
The STRP Award for Creative Technology (ACT) is a new series of awards connecting 
the worlds of creative arts and technology. 

 18:00 – 19:00 | ZONE 3   STRP Expo Tours 
 
Voeg je bij een rondleiding door de STRP Biënnale expo en ervaar de performance 
Waiting for you van Arno Schuitemaker.
Toegangsbewijs voor de rondleiding kan je aanvragen bij de receptie, de rondleiding 
heeft een beperkt aantal plaatsen.
Join a guided tour through the STRP Biënnale expo and experience the performance 
Waiting for you by Arno Schuitemaker. 
You can get your guided tour token at the reception. Please note the tours have a 
limited capacity. 

 29/03/17 STRP KEYNOTE KEVIN KELLY  

 20:00 - 21:00 | ZONE 3   Open  

Bezoek de STRP Biennale expo en bekijk de performance Pandora’s Dropbox – 
sculptural version van Katja Heitmann.
Visit the STRP Biënnale expo and watch the performance Pandora’s Dropbox – 
sculptural version by Katja Heitmann.

 21:00 – 21:15 | ZONE 4   Introduction 
    Koert van Mensvoort 

 21:15 - 22:15 | ZONE 4    STRP Keynote Kevin Kelly 

22:15 - 22:45 | ZONE 4    Q&A with Kevin Kelly 
   

 22:45 - 24:00 | ZONE 2   Drinks! 
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Conference for the Curious is VPRO 
Medialab’s sluitstuk van de reizende 
dialoog langs vijf Nederlandse media 
festivals. Op deze festivals onderzoch-
ten ze vijf verschillende aspecten van 
storytelling: non-fiction stories op To-
daysArt, immersive stories op Cinekid, 
stories in data op IDFA en spreading 
stories op Eurosonic Noorderslag. 
Tijdens Conference for the Curious 
voegen ze daar de thema’s mobile sto-
rytelling en sensing stories aan toe.

Conference for the Curious concludes 
VPRO Medialab’s travelling dialogue 
through five Dutch media festivals. 
Exploring different aspects of the 
future of storytelling is key: Non-fiction 
Stories at TodaysArt, Immersive Stories 
at Cinekid, Stories in Data at IDFA and 
Spreading Stories at Eurosonic Noor-
derslag. At the STRP Conference for the 
Curious, all chapters will come together 
and the themes mobile storytelling and 
sensing stories will be added.  

SPREKERS / SPEAKERS

Gastvrouw en moderator van deze 
dag is Elfie Tromp. Zij is een roman- 
en toneelschrijfster, performer en 
podcast-maker. Ze is een enthousiaste 
verteller die altijd op zoek is naar de 
beste manier om een boodschap over 
te brengen aan haar publiek. 

VPRO MEDIALAB EXPLORES 
THE FUTURE OF MEDIA AND 
STORYTELLING

Elfie Tromp will act as host and mod-
erator for the day. She is a novelist, 
playwright, performer, and podcast 
creator. She is an eager storyteller, 
always looking for the best ways to get 
messages across to her audience.

Lance Weiler (US) is een storyteller 
en cultureel hacker uit New York. Hij 
geeft zijn visie op de toekomst van 
storytelling. In zijn projecten mixt hij 
film, tv, games, kunst, data en code tot 
een beleving. Zijn verhalen zijn altijd 
gestoeld op opkomende technologie. 
 
Lance Weiler is a storyteller and cultural 
hacker from New York who will talk 
about how he sees the future of story-
telling. In his projects he mixes film, TV, 
games, art, data and code into an expe-
rience. Emergent technologies always 
serve as a foundation of his stories. 

Aina Abiodun (US) is een storyteller, 
futurist en e-cultuur pionier zigzagt 
vandaag door het programma en kijkt, 
luistert en stelt vragen. Haar conclusies 
plaatst ze in een mediacontext aan het 
einde van de dag in een talk.

Aina Abiodun (US) is a storyteller, 
futurist, and e-culture pioneer who will 
zigzag through the conference pro-
gram and will look, listen and ask. She’ll 
give her conclusions in a media context 
during a talk at the end of the day.
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Along with all of the other conference 
visitors, you can be part of the Smart-
phone Orchestra in which your phone 
will play a unique score, synchronizing 
with all of the 300 other smartphones 
around you, thus creating a new real 
time orchestra. A brand new story 
and score has been written for the 
Conference for the Curious.

Het VPRO conferentieprogramma is 
verder opgebouwd uit vijf parallelle 
onderdelen: 

– Meet the Makers
– Workshops
– Pitching for Funding
– STRP Expo Tours 
– 10x Future of Storytelling

De parallelle sessies hebben meer-
dere rondes. De workshops en 10x 
Future of Storytelling zijn doorlopend 
bij te wonen. Zo stel je jouw eigen 
conferentieprogramma samen. 

The VPRO conference program is 
additionally built upon five parallel 
programs: 

– Meet the Makers
– Workshops
– Pitching for Funding
– STRP Expo Tours 
– 10x Future of Storytelling
 
The parallel sessions have multiple 
rounds. The workshops and 10x Future 
of Storytelling are continuously join-
able. This way, you can choose which 
programs suit you best and assemble 
your own conference program. 

Floris Kaayk (NL) wordt geïnterviewd 
over zijn manier van storytelling. 
Waarom kiest hij voor bepaalde vor-
men, gebruikt hij bepaalde platforms 
en mixt hij echte en nepverhalen door 
elkaar? Daarnaast geeft hij een sneak 
preview van zijn nieuwe project dat 
de wereld nog een keer in verwarring 
gaat brengen.
 
Innovator and artist Floris Kaayk (NL) 
will be interviewed about his story-
telling methods. He will share why he 
chooses different forms of storytelling, 
how to use different platforms, and 
how to mix fake and real stories. In ad-
dition, he will share a sneak peek into 
his plans for an upcoming project. 

Lennart van der Meulen is alge-
meen directeur van de VPRO. In zijn 
afsluitende woorden benadrukt hij 
het belang van innovatie als kerntaak 
van publieke omroep in een tijd van 
polarisatie en filterbubbels.

Lennart van der Meulen is gener-
al director at VPRO. In his closing 
words, he will emphasize the impor-
tance of innovating as a core task 
of public broadcasters in an era of 
polarization and filter bubbles.

SMARTPHONE ORCHESTRA

Neem samen met alle bezoekers 
deel aan het Smartphone Orchestra: 
jouw telefoon speelt een unieke 
partituur, samen met alle andere 300 
smartphones om je heen. Zo ontstaat 
een heel nieuw orkest. Speciaal voor 
Conference for the Curious is een 
nieuw verhaal en partituur geschreven.



 
 TIMETABLE 30/03/17 
 VPRO MEDIALAB EXPLORES THE FUTURE OF MEDIA AND STORYTELLING 

 09:30 – 10:30 | ZONE 1 & 4   Registration & Coffee 

Je kan een Curious mok krijgen aan de bar in ZONE 4. Koffie, thee en water binnen 
ZONE 4 zijn inbegrepen in de toegangsprijs. De mok mag je na afloop meenemen.
You can get your Curious mug at the bar in ZONE 4. Coffee, tea and water within ZONE 
4 are included in the entry fee. At the end of the day the mug is yours.

 10:30 - 10:45 | ZONE 4   Opening & Welcome 

Door Ton van Gool, eindredacteur bij VPRO Medialab en Angelique Spaninks, 
Artistiek Leider STRP. 
By Ton van Gool, editor in chief at VPRO Medialab, and Angelique Spaninks, 
Creative Director STRP.

 10:45 - 11:30 | ZONE 4   Keynote Lance Weiler 

 11:30 - 11:40 | ZONE 4   Introduction Program 

 11:40 – 15:10    SIMULTANEOUSLY  
    Seats2Meet, Torenallee 24 
    Workshops HoloLens & Storytelling  
    
    ZONE 4.1 UPSTAIRS | 10 x Future of Storytelling 

 11:40 – 12:30    ROUND 1 
 
    ZONE 4 | Meet the Makers 

    Seats2Meet | Pitching for Funding 
    Torenallee 24 

    ZONE 2/3 | STRP Expo Tours 
    Start at infodesk ZONE 4. 

 12:30 - 13:30 | ZONE 2   Lunch! 
   
Lunch wordt geserveerd door Koffiehuisje / Lunch is served by Koffiehuisje 
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 13:30 – 14:20    ROUND 2  

    ZONE 4 | Meet the Makers  

    Seats2Meet | Pitching for Funding  

    ZONE 3 | STRP Expo Tours 

 14:20 – 15:10    ROUND 3 
    
    ZONE 4 | Meet the Makers 
    
    Seats2Meet | Pitching for Funding 
    
    ZONE 3 | STRP Expo Tours 

 15:10 – 15:40 | ZONE 4   Coffee! 

 15:40 – 15:50 | ZONE 4   Smartphone Orchestra 

 16:00 – 16:20 | ZONE 4   Conclusions & Context by Aina Abiodun 

 16:20 – 16:35 | ZONE 4   Interview Floris Kaayk 

16:35 – 16:45 | ZONE 4   Breaking News 

 16:45 – 16:50 | ZONE 4   Closing words by Lennart van der Meulen 

 16:50 – 18:00 | ZONE 2   Drinks!  

 30/03/17 The Skin Deep – THE {AND} - LIVE EXPERIENCE 

 20:00 – 21:00 | ZONE 1   Open 

 21:00 – 22:30 | ZONE 4   The Skin Deep - {THE AND} live experience 

 22:30 - 23:30 | ZONE 2   Drinks! 
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STRP MAKES SENSE

Onder aanvoering van Toon Heesakkers 
van Creators, het kunst- en cultuurka-
naal van VICE, kan iedereen die in het 
kader van STRP Biënnale zijn pen wil 
scherpen, deelnemen aan de master-
class ‘STRP Makes Sense’. Tijdens deze 
masterclass delen ervaren journalisten, 
schrijvers en critici kennis over hun 
expertise (media, taal, stijl, focus). Het 
medium is vrij en STRP zoekt expliciet 
naar spannende reflecties en experi-
mentele vormen van kritiek. 

Guided by Toon Heesakkers from Cre-
ators, VICE’s arts and culture platform, 
anybody who wants to sharpen their 
pen as part of the STRP Biënnale, can 
now attend the ‘STRP Makes Sense’ 
masterclass. Over the course of this 
masterclass experienced journalists, 
writers and critics, will share their 
knowledge (media, language, style 
and focus). Choice of medium is free 
and STRP hunts especially for exciting 
reflections and experimental criticism.

DESIGN & DATE YOUR DATA DOUBLE

Deze masterclass onder leiding van 
Marjolein Ruyg en Irma Driessen is 
een onderzoek naar de impact van 
een Data Doppelgänger. Na een intake 
waarbij je via allerlei apps start met 
het verzamelen van data, komen alle 
deelnemers tijdens de STRP Biënnale 

samen om op basis van deze data een 
analyse te maken en één van de andere 
deelnemers te portretteren. In een 
zogenaamde ‘control room’ word je 
vervolgens geconfronteerd met je Data 
Doppelganger. 

This masterclass, taught by Marjolein 
Ruyg and Irma Driessen, is part of a 
research on the impact of a Data Dop-
pelganger. After the intake, in which 
you start collecting data via different 
apps, all participants come together 
during STRP Biënnale to draw a portrait 
of one of the other participants based 
on their data. In the so called ‘control 
room’ you will be confronted by your 
Data Doppelganger. 

EXPLORING TOUCH AS A VR MEDIUM 

De meeste virtual-reality produc-
ties zeggen publiek volledig onder te 
dompelen, maar in werkelijkheid wordt 
slechts een klein gedeelte uit het 
menselijk spectrum van zintuigelijke 
ervaringen aangesproken. Meestal 
worden alleen zicht en geluid gebruikt 
om een 360° ervaring te creëren. Dat 
is een gemiste kans, want de ‘lower 
senses’ - geur, smaak en aanraking 
- bieden kans op meer primaire, emo-
tionele en lijfelijke benaderingen. Deze 
masterclass wordt geleid door Polymorf 
en Sriram Subramaniam, professor 
en hoofd van het Interact Lab aan de 
universiteit van Sussex. Deelnemers 
werken met zijn Ultrahaptics bord, dat 
ultrasoon geluid gebruikt om tastbare 
feedback te creëren.

Most VR productions promise to fully 
immerse audiences in a story, but in re-
ality only a very limited spectrum of the 

MASTER-
CLASSES
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human sensorium is stimulated. Mostly 
sight and sound are the dominant 
senses to create a 360° experience. 
And that is a waste, for it are the ‘lower 
senses’ scent, taste and touch that 
engage in a more primal, emotional and 
corporeal way. This masterclass led 
by Polymorf and Sriram Subramanian, 
professor and head of the Interact Lab 
of Sussex University, will work with the 
Ultrahaptics board, which uses ultra-
sound to generate touch feedback. 

1/365 SENSE:COOP  

SENSE:COOP is een collaboratieve 
incubator met en over de zintuigen, 
bestaande uit Sissel Tolaas (Smell RE_
Search Lab Berlin), Mike Thompson en 
Susana Cámara Leret (Thought Collider, 
Amsterdam). Deze eerste workshop 
zal zich richten op reuk. Op basis van 
praktijkgerichte experimenten nodigen 
ze deelnemers uit het vermogen van 
zintuigen te verkennen en verder te kij-
ken dan ooit tevoren. Gezamenlijk zijn 
ze er op uit om Eindhoven de broed- 
en vrijplaats te maken voor ontwerp op 
basis van zintuigen.

SENSE:COOP is a collaborative incuba-
tor for and with the senses, founded 
by Sissel Tolaas (Smell RE_Search Lab 
Berlin), Mike Thompson and Susa-
na Cámara Leret (Thought Collider, 
Amsterdam). This first workshop will 
focus on the sense of smell. Through 
hands-on experimentation, they invite 
participants to explore the capacity of 
the senses beyond imagination. 
Together they are determined to make 
Eindhoven the breeding- and play-
ground for designing with the senses.

THE ART AND SCIENCE OF EXPANDING 
OUR SENSORIUM

Tenzij je een superheld bent, is je per-
ceptie van de wereld beperkt door de 
grenzen van wat menselijke zintuigen 
kunnen waarnemen. Maar dat veran-
dert. Wetenschappers, kunstenaars en 
designers experimenteren met interfa-
ces die het mogelijk maken te ‘kijken’ 
met je huid of het magnetische veld van 
de aarde te voelen met je hele lichaam. 
Doel van deze masterclass onder leiding 
van Alwin de Rooij (Universiteit van 
Tilburg) en Michel van Dartel (Avans Ex-
pertisecentrum Kunst en Cultuur) is om 
een dialoog op gang te brengen over 
het uitdijend sensorisch systeem. 

Unless you are a superhero, your per-
ception of the world is limited by what 
the human senses can perceive. But 
that is changing. Scientists, artists and 
designers alike experiment with experi-
mental interfaces that allow, for exam-
ple, to ‘see’ with your skin or to sense 
the earth’s magnetic field through your 
body. This masterclass led by Alwin de 
Rooij (university of Tilburg) and Michel 
van Dartel (Avans, Expertisecentre Art & 
Culture) intends to instigate a dialogue 
on our expanding sensorium.

These masterclasses will mostly 
take place on Tuesday March 28, 
except for the 1/365 SENSE:COOP 
which will take place on Monday 
March 27 and Tuesday March 28. 

For more info, tickets and exact 
locations and timing check  
out www.strp.nl and look for 
masterclasses.
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Train op speelse wijze je zintuigen in 
de Sensory Gym ontwikkeld onder 
aanvoering van kunstenaarscollectief 
oneseconds. Vier teams van 
kunstenaars/designers ontwierpen 
op uitnodiging van STRP Biënnale 
een workout gefocust op zintuigen. 
Ieder team bestaat uit een aantal 
ouderen en/of studenten van de 
onderwijsinstellingen SintLucas, TU/e, 
Design Academy, Avans Hogeschool 
en AKV|St.Joost. Samen werkten ze 
het basisconcept van de kunstenaar 
uit en zorgden ze voor de realisatie 
van het idee. 

Stepping is Believing van Carolien 
Teunisse is een installatie waarin 
je samen met een medespeler 
verschillende levels van gewichtloze 
fantasiewerelden binnentreedt op 
een ‘stepper’. In Thermocorpus van 
Polymorf draag je een pak waarop 
beelden geprojecteerd worden met 
behulp van warmte en koude pixels. 
Deze pixels veranderen in een fractie 
van een seconde van temperatuur, 
van koud naar warm en terug. Hybrid 
Heart van Ricky van Broekhoven is een 
machine die aangedreven wordt door 
je hartslag. Je wordt geconfronteerd 
met het persoonlijke levensgeluid 
en uitgedaagd om de hartslag te 
beïnvloeden door de machine te 
besturen. The Lickenator van Chloé 
Rutzerveld en Tim Scheffer is een spel 
waarin een team met een proever 

zoveel mogelijk gerechten moet raden 
aan de hand van losse ingrediënten, 
structuren of texturen die verspreid 
zijn over een speciaal speelveld.

Train your senses in Sensory Gym 
of artcollective oneseconds. STRP 
Biennial invited four teams of artists/
designers to design a workout 
focused on one sense. Each team 
consists of a number of eldery 
and / or students of educational 
institutions SintLucas, TU/e, Design 
Academy, Avans Hogeschool 
and AKV|St.Joost. Together they 
developed the basic concept of the 
artist and took care of the realization 
of the idea.

Stepping is Believing by Carolien 
Teunisse is an installation in which 
you enter, along with a fellow 
player, five levels of weightless 
fantasy worlds on a ‘stepper’. In 
Thermocorpus by Polymorf you can 
wear a suit on which images are 
projected using heat and cold pixels. 
These pixels change temperatures in 
a fraction of a second from cold to 
hot and back. Ricky van Broekhoven’s 
Hybrid Heart is a machine driven by 
your heart rate. You are confronted 
with your own personal life sound 
and challenged to affect your heart 
rate by controlling the machine. The 
Lickenator by Chloé Rutzerveld is 
a game where a team with a taster 
has to guess as much as possible 
dishes based by tasting individual 
ingredients, structures and textures 
that are scattered over a special 
playing field.

SENSORY 
GYM
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Ouders, opa’s en oma’s, grote broers 
en zussen kunnen de expositie be-
zichtigen, terwijl de kinderen creatief 
en technologisch uitgedaagd worden 
bij een van de STRP SHARE workshops. 
In iedere workshop kunnen kinderen 
volop experimenteren. Aan deelname 
zijn geen extra kosten verbonden en 
er is vooraf geen inschrijving nodig.

IN AANRAKING MET VIRTUAL REALITY
Kruip in de huid van je eigen avatar. In 
deze workshop ontwerp je jouw eigen 
avatar die je vervolgens levensecht 
ervaart met behulp van een virtual 
reality bril. Dat doe je niet alleen, 
maar met z’n tweeën. Twee avatars 
ontmoeten elkaar in een virtuele we-
reld en veranderen van kleur en vorm 
wanneer ze elkaar aanraken. Ook hoe 
die veranderingen eruit zien, bepaal 
jij zelf vooraf bij het programmeren. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat je 
door aanraking nog sterker ervaart 
dat de avatar jouw eigen lichaam is.

DE CREATIEVE CODE IN SAMENWER-
KING MET MU / DE CREATIEVE CODE
Een tekening gemaakt door een robot 
die door jou geprogrammeerd is. 

WORKSHOPS
Maak kennis met GoTo, de teken-
robot van De Creatieve Code. GoTo 
spreekt de programmeertaal SNAP en 
werkt met Arduino. Hij leert jou spe-
lenderwijs hoe je jouw computer kunt 
gebruiken als creatief instrument. 
Daarbij krijg je deskundige hulp van 
de codekunstenaars van MU. Na deze 
workshop loop jij het Klokgebouw uit 
met een door jou geprogrammeerd 
kunstwerk. Signeren en ophangen 
maar!

STOPMOTION VJ
Geïnspireerd op een videoclip van 
Nobody beats the Drum maak je met 
abstracte vormen een stopmotion 
animatie. De verschillende animaties 
worden in de apparatuur van VJ 
Noortje van den Eijnde ingeladen, 
waarmee je vervolgens kunt ervaren 
hoe het is om VJ te zijn. Spelen met 
de beelden van je zelfgemaakte 
animatie op muziek.

BITS OF SENSES & SENSORS
STRP is al jaren fan van littleBits. 
Zonder benodigde voorkennis bouw 
je elektronische circuits en leer je 
de werking ervan begrijpen. Doordat 
littleBits constant nieuwe bits (onder-
delen) ontwikkelt, raken we maar niet 
uitgekeken en hebben we weer een 
nieuwe workshop uitgewerkt. Dit keer 
werk je met het uitgebreide assorti-
ment aan sensorische bits die net als 
onze eigen zintuigen kunnen horen, 
voelen, zien en van alles kunnen 
aansturen. Denk aan beweging, druk, 
temperatuur, licht, geluid en buiging. 
Met deze bits maak je een ontwerp 
waarmee je een van je eigen zintuigen 
verbetert. Of misschien ontwerp je 
wel een nieuw zintuig!

TIMETABLE 
25/03 13:00 – 18:00
26/03 13:00 – 18:00 
01/04 13:00 – 18:00 
02/04 13:00 – 18:00 
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STRP SHARE is de bundeling van 
educatieve en participatieve 
projecten waarin STRP haar kennis, 
ervaringen en ideeën deelt en 
kunstenaars, publiek en maatschappij 
uitdaagt deze mentaliteit te delen. 
We organiseren projecten voor onder 
andere kinderen, jongeren, ouderen, 
studenten en professionals in een 
vorm die bij hun past en waarin zij 
zich optimaal kunnen ontplooien. 
En soms in een opzet waarin we hen 
samenbrengen. STRP SHARE staat 
voor actief denken door te doen, en 
leren door te delen.

RONDLEIDINGEN
Zaterdag 25 maart, zondag 26 maart, 
Zaterdag 1 april, zondag 2 april
14:30-15:30 en 16:30-17:30
Reserveren bij de infobalie, beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.
De STRP SCHOOL rondleiders geven 
je een tour door de expositie, zodat 
je nog meer te weten komt over de 
verhalen, technologie en kunstenaars 
achter de verschillende installaties.

STRP SCHOOL
27 t/m 31 maart 08:30-16:30
(alleen op reservering)
Rondleidingen en workshops voor het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
MBO en docenten, waaraan meer dan 
5.000 leerlingen meedoen.

STRP SHARE
STRP SHARE PRIMAIR ONDERWIJS
Maandag 27 maart 16:00-18:00
(alleen op reservering)
Rondleiding, presentatie en 
ontmoeting voor leerkrachten primair 
onderwijs en educatiemedewerkers 
i.s.m. Kunstbalie.

STRP SHARE ONDERWIJSINNOVATIE
Dinsdag 28 maart 15:30-17:30
(alleen op reservering)
Rondleiding, presentatie en 
ontmoeting voor onderwijsmakers 
voortgezet onderwijs, MBO, HBO, 
WO en educatiemedewerkers i.s.m. 
Kunstbalie.

STRP SHARE SENIOR
Vrijdag 31 maart 15:30-17:30
(alleen op reservering)
Rondleiding, presentatie en 
ontmoeting voor senioren, 
kunst-, cultuur-, zorg- en 
welzijnsprofessionals.
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28, 29, 30 April
Natlab, Eindhoven thinkeconomia.com
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Verstopt achter zwartglanzend design, 
of onzichtbaar in de lucht. Technologie 
is overal om ons heen, maar steeds 
meer uit het zicht terwijl de techno-
logie ons steeds beter ziet. Hoe werkt 
dit? Hoe nemen apparaten ons waar? 
Hoe werken hun zintuigen?

Sensotoop maakt technologie
toegankelijk. De installatie is een in-
teractief ecosysteem van sensoren die 
met elkaar verbonden zijn en op hun 
eigen manier de bezoeker waarne-
men. De sensoren geven de ontvangen 
prikkels door aan de processor die 
daar betekenis aan geeft. Sensotoop 
nodigt de bezoeker uit om te kijken 
en bekeken te worden, te luisteren 
en beluisterd te worden en te voelen 
en gevoeld te worden. Ontdek wat de 
sensoren eigenlijk doen en wat er zich 
afspeelt achter de schermen van onze 
apparaten.

Mats Horbach ontwikkelde Senso-
toop voor Pitch your Project, een 
samenwerkingsprogramma van STRP, 
Kunstbalie en BKKC gericht op talent-
volle jonge makers. De opdracht was: 
"Ontwikkel een onderwijsproject dat 
leerlingen tussen de 10 en 14 jaar zowel 
creatief als technologisch uitdaagt 
rondom het thema Senses & Sensors. 
De uitwerking bestaat uit een installa-
tie en/of workshop en is zowel in een 

MATS HORBACH (NL) 
SENSOTOOP

school- als festivalsetting inzetbaar." 
In een coachingstraject werden drie 
finalisten ondersteund in hun opdracht. 
Mats Horbach kwam uiteindelijk 
met het winnende ontwerp.

Mats Horbach is gefascineerd door 
de onzichtbare elementen om ons 
heen. Hij wil deze onzichtbare en vaak 
abstracte thema's zichtbaar maken. 
Horbach begon aan de TU/e maar 
stapte na zijn eerste jaar over naar de 
Design Academy, waaraan hij in 2012 
cum laude afstudeerde. Deze combi-
natie van opleidingen is terug te zien in 
zijn werk. Zijn interesse in technologie 
werkt hij uit tot menselijke vertalingen 
en toepassingen in zijn projecten. 
Vanuit zijn studio in Eindhoven creëert 
hij verhalende projecten met een 
informatieve inslag. Zijn werk beslaat 
zowel het 3D- als 2D-werkveld, beide 
met een heldere grafische vormtaal.

Whether hidden behind black glossy 
design or invisible in the air, technol-
ogy is all around us. At the same time 
it is more and more out of sight, but 
technology itself perceives us better 
all of the time. How can this be? How 
does technology perceive us? How 
does its senses work?

Sensotoop makes technology acces-
sible so that it can be better explored 
and discovered. The installation is an 
interactive ecosystem of sensors that 
are connected to each other and ob-
serve the visitors, each element in its 
own way. The sensors pass the signals 
they receive along to the processor, 

PARTNER PROJECTS
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Fluid Resonance is een interactief 
audiovisueel muziekinstrument dat ge-
luidsenergie gebruikt om golfpatronen 
te genereren in water. Het instrument 
is geïnspireerd op de Theremin, een 
illuster muziekinstrument uit 1919 dat 
gezien wordt als de voorloper van de 
synthesizer. Net als bij de Theremin is 
het mogelijk om hypnotiserende klan-
ken en patronen te creëren zonder 
fysieke aanraking. Het instrument be-
speel je door je handen te bewegen in 
het wateroppervlak, hiermee breng je 
veranderingen aan in het elektromag-
netische veld. Deze golfbewegingen, 
bepalen de frequentie (toonhoogte) 
en amplitude (toonsterkte) van het ge-
luid. Elke kleine beweging is hoorbaar 
én zichtbaar. 

Fluid Resonance is een ontwerp 
van geluidskunstenaar Ricky van 
Broekhoven. In zijn werk past hij 
natuurlijke krachten en processen 
toe om geluidstrillingen waarneem-
baar te maken. In zijn laboratorium/
geluidsstudio bouwt hij prototypes van 
instrumenten en apparaten waarmee 
hij unieke objecten en immersieve 
omgevingen creëert. Fluid Resonance 
komt voort uit een samenwerking tus-
sen Van Broekhoven en ouderen met 
een achtergrond in de Eindhovense 
technologiesector.

Fluid Resonance is onderdeel van 
STRP SENIOR waarin kennis en kunde 

RICKY 
VAN BROEKHOVEN (NL) 
FLUID RESONANCE

which gives the signals meaning. 
Sensotoop invites the visitor to 
see and be seen, to listen and be 
listened to, and to feel and be felt. 
Discover what sensors actually do 
and what is happening behind the 
scenes of our devices.

Mats Horbach developed Sen-
sotoop for Pitch your Project, 
a cooperation between STRP, 
Kunstbalie and BKKC with a focus 
on talented young artists. The as-
signment was to "develop an edu-
cational project for pupils between 
ten and fourteen years old around 
the Senses & Sensors theme that is 
both creatively and technologically 
challenging. The project should 
consist of an installation and/or 
workshop that will fit in a school 
and festival setting". The three 
finalists were supported in their 
task by a special coaching course. 
Mats Horbach came up with the 
winning design.

Mats Horbach is fascinated by the 
invisible elements around us. His in-
terest lies in visualizing the invisible 
and in unraveling abstract themes. 
Horbach began at Eindhoven Uni-
versity of Technology, but left after 
his first year in order to study at the 
Design Academy Eindhoven, where 
he graduated in 2012 with honours. 
His varied educational background 
is reflected in his work. With his 
interest in technology, he creates 
narrative projects colored by an 
informative slant. His work covers 
both the 3D and 2D fields with clear 
graphic design language.
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van jong en oud bij elkaar worden 
gebracht vanuit de overtuiging dat 
iedere deelnemer iets kan delen, iets 
kan leren en dat in samenwerking 
verrassende resultaten ontstaan.

Fluid Resonance is an interactive 
audio-visual musical instrument that 
uses sound energy to generate wave 
patterns in water. The instrument is 
inspired by the Theremin, an illustrious 
musical from 1919 that is known as the 
precursor of the synthesizer. Just like 
the Theremin, it is possible to create 
hypnotic sounds and patterns without 
physical contact. You can play the 
instrument by moving your hands in the 
water, this will create interferences in 
the electromagnetic field. The waves, 
determine the frequency (pitch) and 
amplitude (strength tone) of the sound. 
Every little movement will be audible 
and visible.

Sound designer Ricky van Broekhoven 
created Fluid Resonance. In his work 
he adapts natural forces and process-
es to make sound vibration visible. He 
engineers prototype tools and devices 
that help him creating unique objects 

and immersive environments. Fluid 
Resonance stems from collaboration 
between Van Broekhoven and elderly 
people with a background in technology 
from Eindhoven.

Fluid Resonance is part of STRP 
SENIOR that reconciles knowledge and 
skills of both the younger and older 
generations. This with the notion that 
every participant can learn something 
from one another, and the notion that 
the passing and sharing of knowledge 
can merit some surprising results.

Team
Antoon Weemers, Dick de Roo, Ed 
Schaffer, Eduard de Greef, Frans 
Huybens, Harry Kivits, Jos de Zeeuw, 
Onno van Tertholen, Renée Peper en 
Ruud Mulder.

Partners
Fonds voor Cultuurparticipatie, Lang 
Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly 
Cities, KunstRoute65

U Wanna Touch my Sensors? wil de 
toekomst van online dating voelbaar 
maken. Zittend in een typische date 
locatie, kunnen je potentiële partner 
en jij elkaar opwinden met behulp van 
drie draagbare apparaten: een vinger 
voor aan je oorlel, een veer op je arm 
en een tong bij je been. Door deze 

KAIU MEINER, ELLEN 
PEARSON AND  
TRISTAN ROQUES 
U WANNA TOUCH MY SENSORS?
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“We kijken naar het heden door een 
achteruitkijkspiegel. We marcheren 
achteruit de toekomst in”, is een van 
de vaak geciteerde uitspraken van 
Marshall McLuhan. Hoe onhandig dat 
kijken in een achteruitkijkspiegel daad-
werkelijk is, wordt duidelijk door Ø 1.3 
een project van de tweedejaars Design 
Academy studenten Andy Jørgensen, 
Félix Panis-Jones en Samuel Picot. 

ANDY JØRGENSEN,  
FÉLIX PANIS-JONES, 
SAMUEL PICOT 
Ø 1.3

Heel bewust kozen zij niet voor een 
hippe virtual reality ervaring. Ze laten 
het door hen ontwikkelde apparaat 
liever dienst doen als een interface 
tussen je ogen en de echte wereld, 
waardoor je gedwongen wordt de we-
reld achteruit te benaderen. De erva-
ring heeft geen andere bedoeling dan 
de gebruiker in een ongewone situatie 
te brengen, die op een filosofisch 
niveau echter een direct verband legt 
met de manier waarop wij doorgaans 
nieuwe technologie ervaren.

“We look at the present through a 
rear view mirror. We march backwards 
into the future”, is one of the often 
used quotes of Marshall McLuhan. 
How akward that actually is, is made 
clear by ‘Ø 1.3’ developed by second 
year Design Academy students Andy 
Jørgensen, Félix Panis-Jones and 
Samuel Picot.

Highly aware, they did not opt to de-
velop a cool contemporary experience 
in virtual reality. Their device rather 
acts as an interface between your 
eyes and the real world, forcing you to 
approach the world backwards. The 
experience has no other purpose than 
placing the user in an out of the ordi-
nary situation, which connects on a 
philosophical level to the way we com-
monly experience new technology. 

Partnerproject of STRP and the de-
partment of Man and Communication, 
Design Academy Eindhoven led by 
Catelijne van Middelkoop.

op afstand te controleren ervaren we 
een toekomst waarin we seks kunnen 
hebben zonder elkaar ooit aan te 
hoeven raken. 

U Wanna Touch My Sensors lets you 
experience a future of online dating. 
Sitting in a typical date-location, you 
and your potential partner get to 
turn each other on. This happens by 
controlling at a distance each others 
three wearable devices: a finger on 
your earlobe, a feather on your arm, 
and a tongue on your leg. Experienc-
ing a future in which we can have sex 
without ever really touching.

Partnerproject of STRP and the de-
partment of Man and Communication, 
Design Academy Eindhoven led by 
Catelijne van Middelkoop.
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MAIN PARTNERS

MEDIA PARTNERS

THIS IS OUR HOUSE
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CREATIVE PARTNERS
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EDUCATIONAL PARTNERS

PRODUCTIONAL PARTNERS

M DULAB
eindhoven
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TEAM STRP

Angelique Spaninks
   Directeur/ artistiek   
   leider

Jorge Alves Lino
   Zakelijk leider
Gieske Bienert
   Curator
Paul Gabriëls
   Curator muziek

Shirley Hendrikse
   Educatieprogrammeur

Danielle Thomas
   Interim office manager     
   + Ticketing
Ayla de Wit
   Office manager
Joost Heijthuijsen
   STRP Biënnale 
   communicatie offline
Nadine Roestenburg
   STRP Biënnale 
   communicatie online
Brechtje Snijders
   Coördinatie drukwerk
Suna Karaca
   STRP Biënnale Hoofd  
   productie

Marcel Verheijen
   STRP Biënnale Site 
   productie

Koos van Os
   Biënnale Technische  
   productie
Bram Snijders
   Biënnale AV-productie

Vincent Schrijnemakers
   Biënnale ICT-productie

Jan Dams
   Biënnale Kunstproductie

Laszlo Gimenez
   Biënnale Artistproductie

Marnix Baert
   Biënnale Beheers-
   productie

Marijke van Hal
   Biënnale Vrijwilligers 
   coordinatie

Marcia ter Wee
   Biënnale Coördinatie   
   crewcatering

Jelle van Brakel
   Biënnale Hoofd Horeca 

Martin Schuurmans
   Biënnale Assistent  
   Kunstproductie

Bram Goosink
   STRP C-TY
Gwen Klerks
   STRP C-TY
Laura Bertram
   Stagiaire STRP SHARE 

Jip Bierkens
   Biënnale Assistent   
   Communicatie

Keshia Emke
   Stagiaire productie
Suzan Verheijen
   Stagiaire vrijwilligers
   coördinatie

Willy Boets-Hollander
   Interne communicatie
Lotte Monfrooij
   Assistent office 
   manager

Raw Color
   Vormgeving

Less or More
   Website

RAAD VAN TOEZICHT 
STRP

Carlo van de Weijer
   Voorzitter 

Eric Liebers
   Penningmeester 

Lorna Goulden
   Lid 

Tom Ketelaar
   Lid 
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