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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 
samengesteld en georganiseerd door VPRO Medialab.

Conference for the Curious is the meeting place for 
the most curious STRP Biënnale visitors. This year 
the 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 curated and organized by VPRO Medialab.

LET’S MAKE SENSE OF 
THE FUTURE NOW!

CONFERENCE 
FOR THE CURIOUS
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29/03/17 – 
STRP SENSES & 
SENSORS

STRP Biënnale 2017 verkent met het thema Senses 
& Sensors de high touch van de high tech anno 2017. 
We zoomen in op de vergaande verstrengeling van het 
biologische en het technologische, het fysieke en het 
virtuele, het analoge en het digitale, van touch en tech, 
van mens en machine vanuit een cultureel perspectief. 
We brengen kunstenaars en ontwerpers, coders en
hackers bijeen die gefascineerd zijn door de complexe
processen waarmee we de wereld waarnemen. In hun 
werk vol sensorische technologie spelen zij met onze
waarneming, door deze te vervormen en ontwrichten. 
STRP prikkelt haar publiek om met verbeeldingskracht 
grenzen te verleggen en nieuwe ervaringen op te doen. 
Interactie en immersie staan centraal.

Onze zintuigen zijn het vanzelfsprekende vertrekpunt van 
deze verkenning. Neurowetenschap en biotechnologie 
dringen steeds dieper door in de complexe werking van 
de zintuigen en weten deze steeds beter te beïnvloeden. 
Ook in de kunst is sprake van oplevende belangstelling 
voor de multisensorische beleving. Naast de biosensoren 
die wij allemaal met ons meedragen (en die verder 
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strekken dan de klassieke Aristoteliaanse vijf (zien, horen, 
ruiken, voelen en proeven) en ook pijn, evenwicht, hitte 
en elektromagnetische straling oppikken), omringen wij 
ons in toenemende mate met technologische sensoren, 
in en op ons lichaam, en onze omgeving. Al die sensoren 
meten steeds verfijnder, complexer en specifieker onze 
behoeften en openbaren tot voor kort onbekende 
werelden. STRP Biënnale 2017 concentreert zich op de 
ervaring achter het direct waarneembare: hoe het daar 
voelt, ruikt, smaakt, klinkt en eruitziet. Hoe kunnen en 
willen wij ons verhouden tot de alomtegenwoordige 
sensoren, de immer meekijkende camera’s en subtiele 
zinsbegoochelingen die met alle slimme apparaten ons 
leven binnensluipen? Hoe houden we zeggenschap over 
de manieren waarop onze zintuigen worden bespeeld 
en gemanipuleerd? Hoe kunnen we letterlijk en figuurlijk 
meer sense of technology maken?

Spraakmakende sprekers schijnen hun licht op 
dit thema vanuit verschillende perspectieven. 
Een wetenschapsjournalist, een geurexpert, een 
experimenteel psycholoog, een vermaard tech-auteur 
en zes kunstenaars en ontwerpers (van wie werk in de 
expo te zien is) delen hun visie en vertellen over hun 
praktijken. Samen schetsen zij de contouren van de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sensorische 
systemen van vandaag en morgen, en laten ons delen in 
hun gedachten over de invloed die dit kan gaan hebben 
op ons, onze cultuur en onze toekomst.
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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. 
All of this centers around immersion and interactivity. 
STRP encourages her audience to use their imagination 
to push boundaries and enjoy new experiences.

Our senses are the self-evident starting point of this 
exploration. Neuroscience and biotechnology move 
deeper into our complex sensory systems, and are 
also managing to influence them more and more. Also 
in the arts, we are seeing a revival of the interest in 
multisensory experiences. Next to the biosensors we all 
carry around (which go beyond the classic Aristotelian 
five (seeing, hearing, smelling, tasting, touching), as they 
also encompass our senses of pain, balance, heat and 
electromagnetic radiation), we increasingly surround 
ourselves with technological sensors, in and on our 
bodies, and environments. All of these sensors are 
measuring our needs more subtly, with more complexity 
and specificity, and show us worlds which up until 
recently were unknown. 
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STRP Biënnale 2017 concentrates on the experience 
beyond the directly tangible: what does it smell, feel, 
taste, sound and look like in that world? How can, and 
do we want to relate to ubiquitous sensors, constantly-
spying cameras and subtle delusions which slowly 
move into our lives through all the smart appliances 
we surround us with? How do we stay in charge of all 
the ways in which our senses are being played with and 
manipulated? How can we, speaking both literally and 
figuratively, make more sense of technology?

High-profile speakers will explore this theme from 
different perspectives. A science reporter, a smell 
expert, a scientist, an author, and six artists and 
designers (whose works are on display in the STRP 
Biënnale expo) will share their visions and talk about 
their practices. Together they outline the contours of 
new developments in today’s and tomorrow’s sensory 
systems, and will share their thoughts on how this could 
influence us, our culture, and our future.
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PROGRAM   

29/03/17

STRP 
SENSES & SENSORS
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 TIMETABLE 29/03/17  –  STRP SENSES & SENSORS  

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

Koffie, thee en water in ZONE 4 zijn inbegrepen in de toegangsprijs. 
De mok mag je na afloop meenemen.
Coffee, tea and water in 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 pakketen worden geserveerd door Koffiehuisje / Lunch bags are 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 

16
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 17:15 – 17:30 | ZONE 4   STRP ACT Awards 

De STRP Award for 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 Biënnale Expo Tours 
 
Voeg je bij een rondleiding door de STRP Biënnale expo en ervaar de performance 
Waiting for you van Arno Schuitemaker.
Een toegangsbewijs voor de rondleiding kan je aanvragen bij de receptie, de rondlei-
ding 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! 

17
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Als programmamaker regisseerde  
en presenteerde Isolde Hallensleben 
diverse programma’s voor radio en 
televisie en is ze is een veelgevraagd 
moderator en interviewer bij festivals 
en conferenties. Haar interesse richt 
zich bovenal op kunst en weten-
schap, met name op het raakvlak 
van beide. Bij MU is Hallensleben de 
creatieve spil in de jaarlijkse Dutch 

ISOLDE HALLENSLEBEN (NL)

Design Week talkshow Create Out 
Loud, zij zit in de Raad van Advies van 
het InScience Filmfestival en is als 
programmamaker verbonden aan de 
recent gestarte Innovation Space van 
de TU/e. In aanloop naar Conference 
for the Curious was Hallensleben 
betrokken bij STRP SCENE #1 en #2. 
Tijdens Conference for the Curious 
zal zij met haar nieuwsgierigheid 
de gasten weer vriendelijk scherp 
binnenstebuiten te keren. 

As a broadcaster, Isolde Hallensleben 
directed and presented several 
programs for radio and television. 
Hallensleben is a popular moderator 
at festivals and conferences. She is 
interested in science and art, and 
especially the field in which these 
intertwine. Hallensleben is the 
creative moderator at the annual 
Dutch Design Week talk-show Create 
Out Loud at MU, a member of the 
advisory board of In Science Film 
Festival Nijmegen, and one of the 
program developers of the recently 
initiated Innovation Space of the 
TU/e. During Conference for the 
Curious she will moderate STRP 
SCENE #1 and STRP SCENE #2 and in 
this edition of STRP Biennial she will 
again turn creative thinkers inside out 
in a friendly and sharp-witted ways.
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Het zal niet lang meer duren, voordat 
kunstmatige intelligenties ook een 
aandeel krijgen in de samenstelling 
- en waardering van - muziek en de 
kunsten, zonder de biochemische en 
culturele beperkingen die het mense-
lijk brein kent. Wanneer dit gebeurt, 
zullen kunstmatige intelligenties kunst 
creëren die anders is en op niets 
lijkt wat we eerder hebben gezien 
of gehoord. In sciencefiction wordt 
muziek al gezien als de universele 
taal, een manier om de emotionele 
en culturele indrukken van het leven 
om te zetten naar iets meet- en 
telbaars. Wat zijn echter de gevolgen 
wanneer dit levens betreft die geen 
oren of stem kennen? Zodra we onze 
zintuigelijke vooroordelen loslaten zijn 
we in staat om de volgende generatie 
elektronische breinen op een manier 
in te stellen dat ze kunst maken 
gebaseerd op hun eigen waarheid, en 
niet de onze.

Claire L. Evans is muzikant en schrijver. 
Daarnaast is zij de helft van de conceptuele 
popgroep YACHT. In de lente van 2018 
zal haar eerste boek, een feministische 
geschiedenis van het internet verschijnen bij 
Penguin Books.

Even without the biochemical and 
cultural constraints of the human 
brain, Artificial Intelligence will soon 
become involved in the composi-
tion—and appreciation—of music and 
art. When it does, it will most likely 

CLAIRE L. EVANS (US) - THE SOUND  
OF POST-HUMAN MUSIC

create art different from anything we 
have ever heard or seen. In science 
fiction, music is already framed as 
the universal language, a way of 
quantifying the emotional and cultur-
al impact of life. But what happens 
when life has no ears, no voice? If we 
let go of our sensory biases, we can 
equip the next generation of elec-
tronic minds to make art that speaks 
their truth—and not ours. 

Claire L. Evans is a musician and writer. She 
is half of the conceptual pop group YACHT. 
In Spring 2018, her first book, a feminist 
history of the internet will be published by 
Penguin Books.
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Stelarc is de afgelopen dertig jaar 
uitgegroeid tot de goeroe van de 
cyborg-kunst. Samen met zijn 
technische team ontwikkelde hij 
diverse robots en performances. 
Zijn bekendste werk is het oor in 
zijn linkerarm, een transplantaat dat 
groeit door stamcellen, en verbonden 
kan worden met het internet. 
Zijn nieuwste ‘lichaamsinstallatie’ 
REWIRED/REMIXED maakt deel uit 
van STRP Biënnale 2017 expo. Hierin 
ervaart hij urenlang hoe het voelt 
om de controle over je lichaam te 
verliezen, en je zintuigen weg te 
geven aan anderen. Zijn ogen zien 
de wereld in Manchester, zijn oren 
horen de stad Basel, en via internet 
beheersen bezoekers van STRP 
Biënnale zijn rechterarm. In feite 
ondergaat Stelarc een moderne, 
technologische vierendeling die de 
zintuigen op scherp zet. 

Over the last thirty years, Stelarc 
has become the guru of cyborg art. 
Together with his technical team he 
has developed a variety of robots and 
performances. His most famous work 
is the ear which has been implanted 
into his left arm, grows from stem 
cells, and can be connected to the 
internet. His latest ‘body installation’ 
REWIRED/REMIXED is part of the 
STRP Biënnale 2017 expo. In this 

ARTIST TALK 1
STELARC & TOBIAS REVELL

STELARC (CY/AU)

performance, he experiences for 
hours on end how it feels to lose 
control of your body, and give away 
your senses to others. His eyes see 
Engeland, his ears hear the city of 
Zwitserland, and visitors of STRP 
Biënnale control his right arm via the 
internet. In fact, Stelarc undergoes a 
modern technological quartering that 
sharpens the senses. 
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Tobias Revell is een geëngageerd 
kunstenaar en ontwerper die werkt 
met film, mixed media en beeld, maar 
ook theoretisch van zich laat horen in 
lezingen, essays en papers. Zijn meest 
recente werk gaat over de wissel-
werking tussen mythologie, magie en 
hedendaagse technologie. Tijdens STRP 
Biënnale 2017 toont hij The Finite State 
Fantasia (een coproductie van STRP, 
Artefact en de Universiteit van Leuven) 
waarin een robot een ruimte scant. Als 
bezoeker nemen we enkel een verta-
ling van de ‘zintuigen’ van de machine 
waar; de flikkerende infraroodsporen 
en ultrasonische locatiebepalers die 
op de muren van de ruimte geprojec-
teerd worden. The Finite State Fantasia 

TOBIAS REVELL (GB)

toont de dissonantie tussen de magie 
van technologie en de technologische 
realiteit. De installatie verklapt hoe het 
werkt, maar visualiseert en herinter-
preteert tegelijkertijd de schijnbaar 
supernatuurlijke ‘zintuiglijke’ krachten 
van de machine. 

Tobias Revell is a committed artist 
and designer who works with film, 
mixed media and sculpture, but he is 
also being heard as a theorist; giving 
lectures, writings essays and papers. 
In his most recent work, he focuses 
on the interplay between mythology, 
magic and contemporary technology. 
During STRP Biënnale 2017 he shows 
The Finite State Fantasia (a co-pro-
duction between STRP, Artefact and 
the University of Leuven), a mapping 
robot installed in the exhibition 
space. Instead of seeing the machine 
as a discrete object from the outside, 
visitors are presented with a rep-
resentation of its senses; its flickering 
infrared trails and ultrasonic locators. 
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-rep-
resenting the seemingly supernatural 
machine sensorium.
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Tom Pursey is medeoprichter en 
creatief directeur van Flying Object. 
Na zeven jaar werkzaam geweest te 
zijn bij Google en YouTube volgt hij 
samen met een collega zijn interesse 
in experience design, technologie 
en de veranderende manieren 
waarop informatie geconsumeerd 
wordt. Flying Object is een creatief 
bureau gevestigd in Londen dat 
installaties en inhoud ontwikkelt voor 
klanten in de cultuur-, technologie- 
en mediasector. Hun recente 
werk omvat de multi-zintuiglijke 
tentoonstelling Tate Sensorium. 
Tate Sensorium nodigde bezoekers 
uit kunst te beleven met al hun 
zintuigen en niet alleen hun ogen. 
Tom gaat dieper in op wat het team 
geleerd heeft tijdens het ontwikkelen 
van deze installatie en hoe multi-
zintuiglijk ontwerp in de toekomst 
verder kan groeien met behulp van 
nieuwe technologieën. 

Tom Pursey is the co-founder and 
creative director of Flying Object. 
After seven years working at Google 
and YouTube, he left, along with a 
colleague, to pursue their interests 
in experience design, technology, 
and the changing ways audiences 
consume media content. Flying 
Object is a London-based creative 
agency that develops installations 
and content for clients in the 
culture, technology and media 

TOM PURSEY (GB) – EXPERIENCE ART  
WITH ALL YOUR SENSES

sectors. Recent work includes the 
multisensory art exhibition Tate 
Sensorium. Tate Sensorium invites 
its visitors to experience art with all 
their senses. Tom will discuss what 
the team learned while developing 
this installation and how multisensory 
design will be enabled by new 
technologies to cross boundaries. 
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Voor de van oorsprong Noorse 
geurexpert Sissel Tolaas staat geur 
gelijk aan informatie. Zij vraagt zich 
af wat er zou kunnen gebeuren 
als onzichtbare informatie (geur 
moleculen) het startpunt zouden zijn 
van actie, reactie en communicatie. 
Sissel gelooft dat geuren een cruciaal 
component zijn in onze definiëring 
van, begrip voor en oriëntatie in een 
omgeving. Geuren omringen ons altijd 
en overal. Per dag ademen we 23.040 
keer en verplaatsen we 12,5 kubieke 
meter lucht. Met iedere ademteug 
stromen geurmoleculen door ons 
lichaam. Zelfs als we slapen, ruiken we. 

De wereld om ons heen wordt echter 
in toenemende mate beheerst door 
antisepsis en continue verhulling van 
geuren. Homogeniteit overheerst, 
net als de wereldwijde aanwas van 
gezichtsloze, glazen gebouwen. 
Omdat niet alle omgevingsgeuren 
even lekker zijn, lijkt het alsof we 
ze het liefst allemaal zouden willen 
elimineren. Maar willen we dat eigenlijk 
wel? Historische, sociologische en 
religieuze ontwikkelingen maken 
dat de hedendaagse mens veel van 
zijn genetische vermogens ontkent. 
Alleen educatie kan deze verborgen 
capaciteiten weer tot leven wekken, 
omdat de hardware en software nog 
altijd onderdeel van onze lichamen 
zijn. We moeten deze alleen weer 
bewust trainen en gebruiken. Dan is  
er een wereld te ruiken! 

SISSEL TOLAAS (NO) – NOSE KNOWS

For the Norwegian smell-expert 
Sissel Tolaas, smell is information. She 
wonders what could happen when 
invisible information (smell molecules) 
becomes the starting point of acting, 
reacting, and communicating? It 
is Sissel’s belief that smell is a very 
crucial component when defining, 
understanding and orienting within a 
specific environment. Smells surround 
us all the time, everywhere. We breathe 
23,040 times a day and move 12.5 cubic 
meters of air. With every breath smell 
molecule flood our bodies. Even when 
we sleep, we smell things. 

We live in a world of total antisepsis 
and a continuous indiscriminate 
deodorisation which match the 
worldwide homogeneity of faceless 
glass buildings. It seems that, because 
not all environmental smells are 
pleasant, we are willing to eliminate 
all smells. But do we really want 
to? Historical, sociological and 
religious developments have brought 
contemporary human beings to a point 
where they just about ignore over 1% 
of their genes. Only proper education 
can revive these hidden capacities, 
since the hardware and software are 
still part of the human body, but they 
will only function when consciously 
trained and used. When this happens, 
a whole world of smell opens up.
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Thought Collider is een kunst-, 
ontwerp- en onderzoekspraktijk die 
stofwisselingsprocessen, lichamen en 
ruimtes onderzoekt. Het bestaat uit 
het werk van Mike Thompson (GB)
en Susana Cámara Leret (ES). Zij 
werken tijdens deze Biënnale op 
verschillende manieren samen 
met STRP. Zo ontwikkelden zij in 
samenwerking met Sissel Tolaas de 
masterclass 1/365 SENSE:COOP. Deze 
masterclass levert een bijdrage aan 
een basishandboek voor design met 
de zintuigen. Het is een vertrekpunt 
voor een lange termijn research 
lijn die SENSE:COOP heet en die de 
komende jaren verder ontwikkeld 
zal worden door MU. Naast deze 
masterclass laat Thought Collider 
een nieuwe versie zien van hun 
project The Rhythm of Life. Dit is een 
hybride onderzoeksinstrument dat de 
elektrische lading die ieder lichaam 
uitzendt hoorbaar maakt door de 
biofoton-emissies in de huid te meten. 
Biofotonen bestaan uit licht en worden 
gebruikt in cel-tot-cel-communicatie 
tussen planten, bacteriën, dieren 
en mensen. Onzichtbaar voor 
het blote oog, behoren ze tot het 
elektromagnetisch spectrum. The 
Rhythm of Life is ontwikkeld in 
samenwerking met Dave Young en 
Universiteit Leiden. 

THOUGHT COLLIDER (GB/ES)

ARTIST TALK 2
THOUGHT COLLIDER & ANAGRAM

Thought Collider is an art, design and 
research practice exploring metabolic 
processes, bodies and spaces. It 
comprises the work of Mike Thompson 
(GB) and Susana Cámara Leret (ES). 
For this Biënnale, they worked with 
STRP in several ways. Together with 
Sissel Tolaas, they developed the 
masterclass 1/365 SENSE:COOP. This 
masterclass will, amongst other things, 
result in a basic ‘manual for designing 
with the Senses’ and is the starting 
point for a long-term SENSE:COOP 
research project that will be further 
developed by MU during coming years. 
Besides this masterclass, Thought 
Collider is showing a new iteration of 
their project called The Rhythm of Life. 
This is a hybrid research instrument 
that offers you to listen to the 
electrochemical messages transmitted 
in your body by measuring biophoton 
emissions from the skin. Biophotons 
consist of light and they are used in 
cell to cell communication in plants, 
bacteria, animals and humans. Invisible 
to the naked eye, these particles of 
light belong to the electromagnetic 
spectrum. The Rhythm of Life is 
developed in collaboration with  
Dave Young and Leiden University.
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ANAGRAM bestaat uit Amy Rose 
en May Abdalla, beide van origine 
documentairemakers. In hun werk 
vervangen ze het visuele door 
het sensuele en integreren ze 
interactieve technologie in een 
levendige stijl van vertellen. Door 
into the Dark was publiekslieveling op 
het Tribeca Film Festival in New York 
in 2015 en won daar de Storyscapes 
Award. Het juryrapport vat het 
pakkend samen: ‘Ambitious, simple 
and profound. This work marks a 
fresh and promising direction for the 
field of immersive theatre. It evoked 
a euphoria that stayed with us long 
after we left it.’ Rose en Abdalla gaan 
dieper in op hun werkwijze waarin 
ouderwetse hoorspel technieken en 
gps-techniek worden verbonden met 
meeslepend theater. Door into the 
Dark is een coproductie met MU en 
is te zien van 16 maart tot en met 16 
april 2017 tegenover het Klokgebouw 
waar STRP Biënnale plaatsvindt. 

ANAGRAM consists of Amy Rose and 
May Abdalla, two ex-documentary 
filmmakers who left their day jobs 
to strike up a partnership. In their 
work they replace the visual with 
the sensual and integrate interactive 
technology in vivid documentary 
storytelling. Their most successful 
project to date is called Door into 
the Dark, which was a public’s 
favorite at Tribeca Film Festival in 
New York in 2015, where it won 
the Storyscapes award for best 

ANAGRAM (GB)

interactive work. The jury called it: 
‘Ambitious, simple and profound. This 
work marks a fresh and promising 
direction for the field of immersive 
theatre. It evoked a euphoria that 
stayed with us long after we left it.’ 
Door into the Dark is a compelling 
documentary experience about 
what it means to be lost in an era of 
infinite information. Rose en Abdalla 
will talk about their practice and the 
many ways in which they combine old 
fashioned radio play, GPS technology 
and immersive theatre. Door into the 
Dark is a co-production with MU and 
will be on show from 16 March until 16 
April, 2017 opposite the Klokgebouw 
where STRP Biënnale takes place. 
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Onze hersenen worden voortdurend 
gebombardeerd met sensorische 
informatie, en geven ons de indruk 
van een wereld vol zintuiglijke 
informatie. Tegelijkertijd weten 
we dat de hersenen alleen de 
belangrijkste zintuigelijke informatie 
voor verwerking selecteren. Alle 
andere infromatie wordt genegeerd.
Maar wat bepaalt wat je op een 
moment in de tijd selecteert? En wat 
gebeurt er als we de aandacht filters 
van andere mensen zouden kunnen 
beïnvloeden en hun perceptie 
zouden kunnen meten?

Stefan van der Stigchel is universitair 
hoofddocent aan de Universiteit 
Utrecht en leidt het Attentionlab. 
Het doel van deze onderzoeksgroep 
is om te onderzoeken hoe aandacht 
en visueel bewustzijn de perceptie 
van de wereld om ons heen 
vormen. Van der Stigchel is lid van 
De Jonge Akademie, een platform 
van jonge topwetenschappers 
binnen de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen en 
auteur van het recent verschenen 
populairwetenschappelijk boek Zo 
werkt Aandacht. 

Every waking moment, your 
brain is bombarded with sensory 
information. Although you might 
have the impression of a rich world 
full of sensory information, we know 

STEFAN VAN DER STIGCHEL (NL) – SENSORY 
INFORMATION AND YOUR BRAIN

that your brain only represents very 
little of this world at each given 
moment. The attentional filters in our 
brain select the important sensory 
information for further processing 
and ignore all other information. But 
what determines what you select 
at each individual moment in time? 
What if we could influence the 
attentional settings of other people 
and track their perception? 

Stefan van der Stigchel is associate 
professor at Utrecht University 
and head of the research group 
Attentionlab. The group’s aim is 
to study how attention and visual 
awareness shape the perception of 
the world around us. Van der Stigchel 
is a member of The Young Academy, 
a dynamic and innovative group of 
young top scientists within the Royal 
Netherlands Academy of Arts and 
Sciences and author of the recently 
published popular science book 
about attention: ‘Zo werkt aandacht’. 
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Fight is een virtual reality-experience in 
opdracht van STRP. Als bezoeker krijg je 
tegelijkertijd twee afbeeldingen te zien 
die sterk van elkaar afwijken. Hierdoor 
treedt het fenomeen ‘binoculaire riva-
liteit’ op: het brein kan maar één afbeel-
ding 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 fysiologie van de 
kijker. Het bijzondere is dat iedereen 
iets unieks ziet. Wat we bewust zien is 
niet een directe weergave van de bui-
tenwereld via onze zintuigen, maar een 
gesimuleerde wereld gereconstrueerd 
op basis van onze verwachtingen en 
eerdere overtuigingen.

Fight maakt deel uit van een breder on-
derzoek van Akten naar zelfbevestigen-
de vooroordelen, de onbewuste neiging 
te kiezen wat we wel of niet willen zien 
en de polarisatie die daar uitvloeit. Door 
de recente gebeurtenissen in Aktens 
thuisland Turkije, zijn zijn ideeën op 
een persoonlijke manier nog relevanter 
geworden. Tijdens Conference for the 
Curious zal hij dieper ingaan op het 
werken met informatica als medium 
en zijn verkenning van de hedendaagse 
botsingen tussen natuur, wetenschap, 
technologie, cultuur, ethiek, rituelen, 
traditie en religie en zijn fascinatie voor 
co-creativiteit van mensen en machines.

MEMO AKTEN (TR)

Fight is a VR experience by Memo 
Akten, commissioned by STRP, in 
which the viewer’s two eyes are 
individually presented with radically 
different images that trigger ‘bin-
ocular 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 
transitions. Which of the two images 
the viewer perceives, how and when 
they alternate, depends on the view-
er’s physiology. Everybody will ‘see’ 
something unique, even though they 
are presented with the same images. 

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, originating from Turkey. During 
Conference for the Curious, he will 
talk about working with information 
technology as a medium, and his 
exploration of contemporary clashes 
between nature, science, technology, 
culture, ethics, rituals, tradition, and 
religion, as well as his fascination 
for co-creativity of humans and ma-
chines tradition, and religion, as well 
as his fascination for co-creativity of 
humans and machines.

ARTIST TALK 3
MEMO AKTEN & DRIES DEPOORTER
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Flipside Audio is een installatie die 
het mogelijk maakt om de andere 
kant van de wereld te beluisteren. 
Plug je headset in de grond van de 
middenberm voor het Klokgebouw 
tijdens STRP Biënnale, ga in het gras 
liggen en luister naar de andere 
kant van de wereld. Het werk van 
mediakunstenaar Dries Depoorter 
gaat over de plaats die internet 
inneemt in de samenleving en de 
gevolgen daarvan voor onze privacy, 
online en offline identiteit en 
surveillance. Seattle Crime Cams is 
hiervan een goed voorbeeld: in deze 
video-installatie wordt real-time 
surveillance met het geluid van 
live politieradio’s gecombineerd. 
Depoorter studeerde zes jaar 
elektronica voor hij de overstap 
maakte naar mediakunst. Momenteel 
woont hij in Amsterdam, waar hij 
een eenjarige subsidie heeft van het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Flipside Audio is an installation that 
makes it possible to listen to the 
other side of the world. You can 
connect your headset into the grass 
in front of Klokgebouw during STRP 
Biënnale and listen to the other side 
of the world. The work of media artist 
Dries Depoorter focuses on Internet’s 
place within society and the impact 
it has on the fields of privacy, online 
and offline identity and surveillance. 
One example of this, is Seattle Crime 
Cams; a video installation in which 
real-time surveillance is combined 

DRIES DEPOORTER (BE)

with the sound of live police radio. 
Depoorter studied in the field of 
electronics for six years before 
switching to media arts at the KASK 
School of Arts Ghent, where he 
graduated in 2015. He currently lives 
in Amsterdam where he is supported 
by Amsterdams Fonds voor de Kunst 
for a one-year residency.
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The STRP Award for Creative 
Technology (ACT) is a new award 
series connecting the worlds of 
creative arts and technology. 
During STRP Biënnale 2017, an 
award of 30,000 euro will be 
presented to an established 
talent to develop new work with. 
There will also be two awards of 
15,000 euro each for new works 
developed by young talents.

What If Collective from 
Eindhoven has won the first 
STRP ACT with MGNT. MGNT is a 
gigantic magnetic tape loop that 
honours electronic music pioneer 
Dick Raaymakers. Other prize 
winners are the Amsterdam-
based artist Leanne Wijnsma 
and the Austrian born Design 
Academy graduate Bernhard 
Lenger. All works will première 
during the STRP Biënnale 2017.

STRP AWARD  
FOR CREATIVE  
TECHNOLOGY (ACT)
De STRP Award for Creative 
Technology (ACT) is een nieuwe 
serie prijzen voor makers 
die de werelden van kunst 
en technologie met elkaar 
verbinden. STRP ACT bestaat uit 
één prijs van 30.000 euro voor 
het realiseren van nieuw werk 
door bewezen talent en twee 
prijzen van 15.000 euro voor het 
realiseren van nieuw werk door 
jong talent.

What If Collectief heeft met 
MGNT de eerste STRP ACT 
gewonnen. MGNT is een 
gigantische magnetische 
tape-loop die een eerbetoon 
vormt aan elektronische muziek 
pionier Dick Raaymakers. 
Andere prijswinnaars zijn de 
Amsterdamse kunstenaar Leanne 
Wijnsma en de Oostenrijkse 
ontwerper Bernhard Lenger. 
Alle werken zullen tijdens STRP 
Biënnale 2017 in première gaan.
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Hoogtepunt van Conference for the 
Curious is de keynote door Kevin 
Kelly, een van de grondleggers van 
technologie-magazine Wired en 
auteur van bestsellers als De Wil 
Van Technologie en het vorig jaar 
verschenen The Inevitable. In dit 
laatste boek schetst Kelly de twaalf 
drijvende technologische krachten 
die volgens hem de komende dertig 
jaar ons leven zullen bepalen. 
Met The Inevitable biedt Kelly een 
optimistische 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 
geïnspireerd op Kelly’s gedachtegoed. 
In The Inevitable is interactie één 
van de twaalf onvermijdelijke 
technologische ontwikkelingen die 
onze toekomst bepalen. Daarbij 
schetst Kelly drie lijnen: meer 
intimiteit (waarbij technologie 
dichterbij komt dan een horloge of 
een telefoon dat doen, en altijd en 
overal ‘aan’ staat), meer immersie: 
‘computation so close that we are 
inside it’, en de meeste impact ziet 
Kelly in meer zintuigen: 

We will keep adding new sensors 
and senses to the things we 
make. Of course, everything will 
get eyes (vision is almost free), 

KEVIN KELLY (US)

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. 

Met behulp van externe zintuigen en 
sensoren ervaren we het tot voor 
kort onzichtbare, zowel in het kleine 
– op celniveau en nanoschaal – als 
in het grote, van radiogolven tot 
het einde van de Melkweg. Hierdoor 
ervaren we aan de ene kant steeds 
bewuster de diepere lagen van 
de realiteit, aan de andere kant 
omringen we ons met steeds meer 
virtuele werkelijkheden. 

The highlight of the Conference 
for the Curious is the keynote by 
Kevin Kelly, one of the founders 
of tech-magazine Wired and 
author of bestsellers such as What 
Technology Wants and The Inevitable, 
published in 2016. In his latest book, 
Kelly explores the twelve driving 
technological forces defining our lives 
for 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 
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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. 
Kelly distinguishes three different 
changes: an increase in intimacy 
(which means technology moves 
even closer towards us than a phone 
or wristwatch and will always be 
switched ‘on’), increased immersion: 
‘computation so close that we 
are inside it’, and, lastly but most 
importantly, Kelly speaks of a general 
increase in ‘senses’:

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. 
Interactivity, by definition, is two 
way, so this sensing elevates our 
interactions with technology.

Through these extended senses and 
sensors, we are able to perceive 
that which, up-until-recently, had 
been invisible to us. Including both 
the small, such as the molecular 
and nano-technological, as well as 
the big, ranging from radio waves 
to the end of the Milky Way. It also 
means that on the one hand, we 
are registering the deeper layers of 
reality on a more profound level, 
and on the other hand, we are 
surrounding ourselves with realities 
that are becoming more and more 
augmented and virtual.

© Christopher Michel



33

KOERT VAN MENSVOORT (NL)

Koert van Mensvoort is an artist 
and philosopher best known for 
his work on the philosophical 
concept of Next Nature, which 
revolves around the idea that our 
technological environment has 
become so complex, omnipresent 
and autonomous that it is best 
perceived as a force of nature in its 
own right. Van Mensvoort is director 
of the Next Nature Network. It is 
his aim to better understand our 
co-evolutionary relationship with 
technology and help draw up a guide 
towards a future which is rewarding 
for both humankind and the planet.

Koert van Mensvoort is 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. Van Mensvoort is directeur 
van Next Nature Network. Het is zijn 
doel om onze co-evolutionaire relatie 
met technologie beter te begrijpen 
en te helpen een pad uit te zetten 
naar een toekomst die voor zowel de 
mens als de planeet veelbelovend is.
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30/03/17

VPRO MEDIALAB EXPLORES 
THE FUTURE OF MEDIA AND 
STORYTELLING

PROGRAM   
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Conference for the Curious is het sluitstuk voor VPRO 
Medialabs reizende dialoog langs vijf Nederlandse 
mediafestivals. Verkenning van verschillende aspecten 
van de toekomst van verhalen vertellen is het centrale 
thema: non-fictie verhalen op TodaysArt, immersieve 
verhalen op Cinekid, verhalen in data op IDFA en het 
verspreiden van verhalen op Eurosonic Noorderslag. Op 
Conference for the Curious op STRP Biënnale komen 
alle hoofdstukken samen en zijn mobiele verhalen en 
zintuiglijke verhalen toegevoegd. Deze zes aspecten zijn 
het centrale thema bij Meet the Makers, dat onderdeel 
is van een uitgebreid programma met keynotes, 
workshops, Pitching for Funding, STRP Expo Tours en 10x 
Future of Storytelling expo. Kijk voor meer uitgebreide 
informatie over het programma op www.vpro.nl/cfc. 
  
Conference for the Curious concludes VPRO Medialab’s 
travelling dialogue through five Dutch media festivals. 
Exploring different aspects of the future of storytelling 
is the central theme: non-fiction stories at TodaysArt, 
immersive stories at Cinekid, stories in data at IDFA 
and spreading stories at Eurosonic Noorderslag. At 
Conference for the Curious at STRP all chapters come 
together and mobile storytelling and sensing stories are 
added. These six aspects form the leitmotif in the Meet 
the Makers program, which is one part of an extensive 
program of keynotes, workshops, Pitching for Funding, 
STRP Expo tours and 10x Future of Storytelling expo.  
Have a look at www.vpro.nl/cfc for more elaborate 
information on all programs.
  



 
 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 
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WORKSHOPS 
HoloLens & 
Storytelling

+

ZONE 4.1 
UPSTAIRS 
10 x Future 
of  Story-
telling

ZONE 4 
Meet the 
Makers

Seats2Meet  
Pitching for 
Funding
Torenallee 24

ZONE 2/3 
STRP Expo 
Tours
Start: Info-
desk ZONE 4

ZONE 3 
STRP Expo 
Tours

ZONE 3 
STRP Expo
Tours

Seats2Meet 
Pitching for 
Funding

Seats2Meet 
Pitching for 
Funding

ZONE 4 
Meet the 
Makers

ZONE 4 
Meet the 
Makers

 11:40 – 
 12:30          
 ROUND 1  

 11:40 – 15:10  SIMULTANEOUSLY  

 13:30 – 
 14:20  
 ROUND 2 

 14:20 – 
 15:10   
 ROUND 3 

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

Lunch wordt geserveerd door Koffiehuisje / Lunch is served by Koffiehuisje



 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 by Paulien Dresscher    

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!  
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MAP – ZONE 4
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Het programma van VPRO Medialab 
Explores the Future of Media and 
Storytelling is opgezet om het 
delen van ideeën, netwerken en 
samenwerken aan te moedigen.
Jouw input (met betrekking tot 
jouw ervaringen met processen, 
successen, problemen, mislukkingen 
en verbeterpunten) speelt een 
belangrijke rol vandaag. 

The format of VPRO Medialab 
Explores the Future of Media and 
Storytelling is chosen to encourage 
the sharing of ideas, networking and 
collaborating. Your input (regarding 
your experiences on processes, 
collaborations, successes, problems, 
failures, and learning points) plays an 
important part today. 

Elfie Tromp 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. Vandaag is ze gastvrouw en 
moderator.

Elfie Tromp is a novelist, playwright, 
performer, and podcast-maker. She 
is an eager storyteller, always looking 
for the best way to get a message 
across to her audience. Today she is 
our host and moderator.

 YOUR 
CONTRIBUTION

KEYNOTE 
LANCE WEILER

ELFIE TROMP 

Deze storyteller en cultureel hacker 
uit New York praat over hoe hij de 
toekomst van storytelling ziet. In zijn 
projecten mixt hij film, tv, games, 
kunst, data en code tot een beleving. 
Opkomende technologieën dienen 
zijn verhaal. 

This storyteller and cultural hacker 
from New York will talk about how 
he sees the future of storytelling. 
In his projects, he mixes film, TV, 
games, art, data and code into an 
experience. Emergent technologies 
always serve his story. 
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Het conferentieprogramma is 
opgebouwd uit vijf parallelle 
onderdelen: 
– Meet the Makers
– Workshops
– Pitching for Funding
– STRP Expo Tours 
– 10x Future of Storytelling

De parallelle sessies hebben 
meerdere rondes. De workshops 
zijn één lange ronde en 10x Future 
of Storytelling is doorlopend bij 
te wonen. Zo stel je jouw eigen 
conferentieprogramma samen. 

The program is 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 are one long 
round and 10x Future of Storytelling 
is continuously joinable. This way, 
you can choose which programs suit 
you best and assemble your own 
conference program.  

INTRODUCTION 
CONFERENCE 
PROGRAM
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Bij het Meet the Maker-format kun 
je kiezen uit 18 radicale media ver-
nieuwers om bij aan tafel te schuiven 
en ideeën uit te wisselen. Er zijn zes 
thema’s die corresponderen met de 
zes aspecten van storytelling met drie 
makers per thema. De cijfers voor de 
makers corresponderen met de tafels 
waaraan ze zitten.  

In the Meet the Maker format you 
can choose from 18 radical media 
innovators, join them at their tables 
and exchange ideas. There are six 
themes that correspond with the six 
aspects of storytelling. Each theme 
has three makers to choose from. 
The numbers of the makers are 
linked to their table numbers.

MEET THE MAKERS
Hackastory, journalist, docent): over 
hoe betere samenwerking kan leiden 
tot innovatie in interactieve storytell-
ing. Won een Gouden Kalf voor online 
mediastrategie voor The Modular 
Body van Floris Kaayk. 

How can non-fictional formats be 
relayed and told differently? Which 
consequences do makers have to 
bear when using these platforms? 

1   Floris Kaayk (multimedia artist and 
filmmaker): on The Modular Body, the 
world’s first living organism built from 
human cells.
2   Lance Weiler (storyteller and 
cultural hacker from New York): 
on how he sees the future of 
storytelling. In his projects, he 
mixes film, TV, games, art, data and 
code into an experience. Emergent 
technologies always serve his story. 
3   Nienke Huitenga (co-founder 
Hackastory, journalist, teacher): 
on how working together better 
could lead to innovating interactive 
storytelling. She won a Gouden Kalf 
for best interactive work with The 
Modular Body by Floris Kaayk.

IMMERSIVE STORIES

Hoe dompel je kinderen onder in 
een verhaal aan de hand van mixed 
reality formats als VR/AR? Hoe kun je 
verhalen overbrengen zonder echte 
verhaallijn?

4   Ersin Han Ersin (beeldend kunste-
naar, Marshmallow Laser Feast): over 
het TreeHugger project, een ervaring 

NON-FICTION STORIES 

Hoe kan non-fictie op nieuwe platforms 
verbeeld worden? Wat voor gevolgen 
hebben deze platforms voor de maker? 

1    Floris Kaayk (multimedia kunstenaar 
en filmmaker): over The Modular Body, 
’s werelds eerste levende organisme 
opgebouwd uit menselijke cellen.
2   Lance Weiler (storyteller en 
cultureel hacker uit New York): over 
hoe hij de toekomst van storytelling 
ziet. In zijn projecten mixt hij film, tv, 
games, kunst, data en code tot een 
beleving. Opkomende technologieën 
dienen zijn verhaal.
3   Nienke Huitenga (mede-oprichter 
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waarbij je virtueel in het hart van een 
Sequoia boom klimt.
5   Jennifer Kanary (autonoom kun-
stenares): over hoe haar immersieve 
mediakunstinstallaties een andere 
wereld vormen waarin je als bezoeker 
letterlijk kunt verdwalen.  
6   Topaz Adizes (oprichter van The 
Skin Deep): over menselijk contact 
in het digitale tijdperk. Is maker van 
{The And} en The Dig, twee prijswin-
nende interactieve documentaires 
over de complexe waarheden en 
keuzes van stellen. 

How do you immerse children into 
stories that use mixed reality formats 
like VR and AR? How can you convey 
a story without a real storyline?

4   Ersin Han Ersin (visual artist 
at Marshmallow Laser Feast): on 
TreeHugger, an immersive experience 
where climbing inside a virtual 
Sequoia tree becomes a reality.
5   Jennifer Kanary (independent 
artist): on how her immersive media 
art installations form a new world in 
which you can get lost literally.
6   Topaz Adizes (founder of The 

Skin Deep): on human contact in the 
digital age. Topaz made {The And} and 
The Dig, two interactive documen-
taries about the complex truths and 
choices of couples.  

 
STORIES IN DATA

Hoe kunnen persoonlijke online data 
worden gebruikt (of misbruikt) voor 
het creëren van een verhaal? Een 
zoektocht naar de kunst van privacy, 
intimiteit en de narratieve potentie 
daarvan. 

7   Richard Vijgen (zelfstandig ont-
werper en programmeur, docent bij 
ArtEZ): over het vinden van big stories 
in big data en het zichtbaar maken 
van onzichtbare data en signalen. 
8   Jeroen Beekmans (medeoprichter 
van urban design en communica-
tiebureau Golfstromen): over het 
zichtbaar maken van gentrificatiedata 
en het omzetten hiervan in de game 
Gentrification Battlefield.
9   Tijmen Schep (technologiecriticus 
en privacy designer): over het op 
toegankelijke manier uitleggen van 
complexe privacy- en datavraagstuk-
ken door het gebruik van humor. 

How can personal data be used (or 
abused) for the creation of a story? The 
makers dive into data journalism and 
visualisation and explore the narrative 
potential of privacy and intimacy.

7   Richard Vijgen (independent design-
er and programmer, teacher at ArtEZ): 
on finding big stories in big data and 
making invisible data and signals visible. 



46

8   Jeroen Beekmans (co-founder 
urban design and communications 
agency Golfstromen): on making gen-
trificationdata visible and turning it 
into a game: Gentrification Battlefield.
9   Tijmen Schep (technology critic 
and privacy designer): on explaining 
complex privacy and data questions 
by using humor. 

SPREADING STORIES

Hoe bereik je mensen die geen radio 
meer luisteren? Hoe gaan omroepen 
en makers om met het veranderende 
medialandschap? 

10   Jeroen Pen (redacteur bij Brand-
punt+): over het succesvol aanspreken 
van een jong publiek voor Brandpunt+, 
het online zusje van Brandpunt.
11   Fiona Fortuin (redacteur VICE/ 
Noisey): over een nieuwe aanpak voor 
storytelling bij de documentaire Mocro-
rappers, door muziekplatform Noisey.
12   Rufus Kain (muzikant, muziekjour-
nalist bij De Correspondent): over het 
vinden van relevante verhalen over de 
muziekindustrie samen met zijn lezers. 

How do you reach an audience that 
doesn’t listen to radio or watch tv? 
How do broadcasters and makers sur-
vive in the present media landscape?

10   Jeroen Pen (editor at Brand-
punt+): on successfully engaging a 
young audience for Brandpunt+, the 
online counterpart to Brandpunt.
11   Fiona Fortuin (editor VICE/
Noisey): on a music website Noisey’s 
new approach to storytelling in the 

documentary Mocrorappers.
12   Rufus Kain (musician, music edi-
tor at De Correspondent): on finding 
relevant stories on the music industry 
together with his readers.

MOBILE STORYTELLING

Hoe kunnen we overal op locatie 
verhalen vertellen en daarbij gebruik 
maken van mobiele devices, zoals 
smartphones? Welke formats passen 
hierbij en hoe integreer je social 
media?

13   Klasien van de Zandschulp (interac-
tion designer & medeoprichter Lava 
Lab): over het blenden van mixed 
reality en mobiele digitale storytelling 
in haar projecten.
14   Hanne Marckmann (Cameleofant, 
Society of Play): over literaire 
dating app Hartenjager, een mobiel 
storytelling-project waarbij je het 
hart moet veroveren van Arnon Grun-
berg’s personage Violet.
15   Steye Hallema (regisseur, com-
ponist, uitvinder, creative director): 
over locatie gebaseerde storytelling 
met de nieuwste technologie en 
het daarbij centraal stellen van de 
gebruiker.
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How can we tell stories in different lo-
cations using mobile devices like smart-
phones? Which formats would you use 
and how to integrate social media?

13   Klasien van de Zandschulp (interac-
tion designer & co-founder Lava Lab): 
on blending mixed reality and mobile 
digital storytelling in her projects. 
14   Hanne Marckmann (Came-
leofant, Society of Play):  on literary 
dating app Hartenjager, her mobile 
storytelling-project that challenges 
you to win the hart of writer Arnon 
Grunbergs’ character Violet.
15   Steye Hallema (director, compos-
er, inventor, creative director): on 
location based storytelling using the 
newest technology and focusing on 
the user.
 

SENSING STORIES

Hoe creëer je een verhaal dat meerdere 
zintuigen aanspreekt? Welke media en 
platforms zet je daarvoor in en hoe 
vullen deze elkaar aan?

16   Polymorf (designers Wander Eikel-
boom en Mark Meeuwenoord): over het 
combineren van geuren, soundscapes 
maar ook mid air haptische technologie 
om zo immersieve verhalen te vertellen.
 17   ANAGRAM (documentairemakers 
Amy Rose en May Abdalla): de makers 
achter Door into the Dark, een echt 
immersieve ervaring die alle zintuigen 
aanspreekt door het combineren van 
een hoorspel, gps-technologie en 
meeslepend theater.  
18   Leanne Wijnsma (designer, docent): 
over haar prijswinnende project Smell of 

Data, waarbij een speciaal ontworpen 
geurobject voorbijgangers alarmeert als 
ze data lekken of door malware worden 
aangevallen. 

How to create a story that appeals 
to multiple senses? Which media and 
platforms can we use and how can 
they complement each other? 

16   Polymorf (designers Wander 
Eikelboom and Mark Meeuwenoord): 
on blending smells, soundscapes, 
but also haptic mid air technology to 
create immersive stories.
 17   ANAGRAM (documentary makers 
Amy Rose and May Abdalla): makers 
behind Door into the Dark, a truly 
immersive documentary speaking to 
all senses by combining a radio play, 
GPS-technology and immersive theatre.
18   Leanne Wijnsma (designer, teach-
er): on her prizewinning project Smell 
of Data, in which a specially designed 
smelling device alarms passers by 
they are leaking data or are under 
attack of malware. 
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Kies je voor een workshop, dan kies je 
ervoor om 3 rondes te blijven. Dit is een 
verdiepende route waarbij je in kleine 
setting alle ins en outs leert van de 
HoloLens of Storytelling. 

Once you have chosen a workshop, you 
will stay for three rounds. In intimate 
setting, you will learn the ins and outs 
of either the HoloLens or Storytelling as 
part of a more in-depth exploration.

WORKSHOP HOLOLENS

De HoloLens is een buitengewone 
augmented reality bril: je ziet de fysieke 
wereld, waar de HoloLens een laag VR 
aan toevoegt. In deze ruim twee uur 
durende workshop van Sander Veenhof 
(AR- en VR-kunstenaar) en Frank Bosma 
(VPRO Digitaal) leer je de creatieve en 
technische mogelijkheden. 

The HoloLens is an extraordinary 
Augmented Reality pair of goggles: 
you see the physical world and the 
HoloLens adds a layer of virtuality to it. 
This workshop by Sander Veenhof (AR 
and VR artist) and Frank Bosma (VPRO 
Digitaal), lasting of over two hours, 
teaches you all about the creative and 
technical possibilities. 

WORKSHOP STORYTELLING

Wil je graag jouw verhaal vertellen, 
maar heb je geen idee hoe hieraan te 
beginnen? In de workshop Storyteling 
helpt VPRO’s Kees Brouwer (o.a. 
Tegenlicht en Holland Doc) bij het 
kiezen van het juiste format, platform 
en invalshoek. 

You want to tell a story but have no 
idea how to start? In the workshop 
Storytelling VPRO’s Kees Brouwer 
(Backlight, Holland Doc) helps explore 
and choose different formats, platforms 
and angles. 

WORKSHOPS – 
SEATS2MEET

PITCHING 
FOR FUNDING

Benieuwd of jouw concept of plan 
rendabel is wat betreft financiering? 
Pitch je idee aan een panel van zes 
professionals en krijg direct feedback. 
Leden van het panel zijn Stan van 
Engelen (Hoofdredacteur TV, VPRO), 
Liesbeth van de Kar (Coördinator NTR 
Digitaal), Bert-Jan Woertman (director 
Marketing Communications High Tech 
Campus), Joy Arpots (scout Brabant C), 
Natasja Paulssen (directeur Dutch Rose 
Media) en Richard van Tilborg (Directeur 
Ordina Smart). Er is geen publiek 
aanwezig bij de pitches. Inschrijven 
kan bij de registratiebalie in ZONE 4. In 
samenwerking met Stimuleringsfonds 
voor de Journalistiek. 
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Curious to find out whether your 
concept or plan is viable in terms of 
funding? Pitch your plan to a panel 
of six senior professionals and get 
immediate feedback. Members of the 
panel are Stan van Engelen (editor 
in chief TV, VPRO), Liesbeth van de 
Kar (Coordinator NTR Digital), Bert-
Jan Woertman (director Marketing 
Communications High Tech Campus), 
Joy Arpots (scout Brabant C), Natasja 
Paulssen (director Dutch Rose Media) 
and Richard van Tilborg (Director Ordina 
Smart). The pitches are closed to the 
public. Please register beforehand at 
the infodesk in ZONE 4. Powered by The 
Dutch Journalism Fund.

ZONE 3 
STRP EXPO TOURS

Het hart van STRP Biënnale is de STRP 
Expo: een indrukwekkende serie 
interactieve installaties rond het 
thema Senses & Sensors. Drie keer 
heb je de mogelijkheid door speciale 
gidsen rond te worden geleid langs 
de hoogtepunten in de expo en alles 
te horen over de achtergrond van de 
projecten. De rondleidingen starten 
bij de infobalie in ZONE 4. 

The core of STRP Biënnale is the 
STRP Expo: an impressive series of 
interactive installations within the 
theme Senses & Sensors. You can join 
three rounds of tours that are given 
by special guides, who show you the 
highlights of the expo and tell you 

more about the backgrounds of the 
projects. The guided tours start at 
the infodesk in ZONE 4.

ZONE 4
ENTRESOL | 
10X FUTURE OF 
STORYTELLING

Ontspan, leun achterover en laat je 
inspireren door 10 best practices 
van de Future of Storytelling. 
Opgesteld op de entresol naast de 
conferentiezone kun je de selectie 
van VPRO-curator Leonieke Verhoog 
bekijken op 10 schermen. Sommige 
projecten kun je zelfs live ervaren 
omdat ze deel uitmaken van STRP 
Biënnale expo. 

Relax, sit back and enjoy 10 inspiring 
best practices of the Future of 
Storytelling. Situated at the entresol 
next to the conference area, you 
can have a look at a selection made 
by Leonieke Verhoog, curator of 
the VPRO conference. Some of 
the projects are also available to 
experience live, as part of the STRP 
Biënnale expo.
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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. 

Together with all conference visitors, 
you can be part of the Smartphone 
Orchestra: your phone plays a unique 
score, together with all 300 other 
smartphones around you, creating a 
new orchestra. A new story and score 
has been written for the Conference 
for the Curious.

look, listen and ask. She’ll give her 
conclusions in a media context during 
a talk at the end of the day.

SMARTPHONE 
ORCHESTRA

INTERVIEW 
FLORIS KAAYK

CONCLUSIONS & 
CONTEXT  
BY AINA ABIODUN

Deze 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.

This storyteller, futurist, and 
e-culture pioneer will zigzag through 
the conference program and will 

Floris Kaayk wordt geïnterviewd door 
Paulien Dresscher over zijn manier van 
storytelling. Waarom kiest hij voor be-
paalde vormen, gebruikt hij bepaalde 
platforms en mixt hij echte en nepver-
halen door elkaar? Hij legt zijn visie uit 
door het laten zien van projecten die 
hij de aflopen jaren ontwikkelde, tot 
en met huidig, nieuw onderzoek. 

Innovator and artist Floris Kaayk will 
be interviewed by Palien Dresscher 
about his way of telling stories. What 
made him choose for the different 
forms of telling a story, using 
different platforms and mixing fake 
and real stories. He will demonstrate 
his vision by showing the projects he 
has developed over the years up to 
current new research.
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Kijk voor meer uitgebreide 
informatie over de sprekers op 
www.vpro.nl/cfc. 

Have a look at www.vpro.nl/cfc 
for more elaborate information 
on all speakers

CLOSING WORDS  
BY LENNART  
VAN DER MEULEN 

Lennart van der Meulen is algemeen 
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 general 
director at VPRO. In his concluding 
words, he will emphasize the 
importance of innovating as a core 
task of public broadcasters in an era 
of polarization and filter bubbles.
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THE SKIN DEEP – {THE AND}

LIVE EXPERIENCE

30/03/17 

Met {THE AND} raakt The Skin Deep 
de kern van intimiteit, waarbij ze de 
dynamiek van hedendaagse relaties 
verkennen door het publiek toe 
te laten in de emotionele wereld 
van bestaande koppels, welke 
zowel vrienden, geliefden, ouders, 
kinderen, collegas als ouders betreft.

‘The emotional experience of human 
life is dramatically, maybe even 
traumatically shifting in a short 
window of time never seen before 
in our history’, zegt Topaz Adizes, 
winaar van internationale prijzen 
en schrijver/regisseur van The Skin 
Deep. Deze veranderingen hebben 
nieuwe vragen, verkenningen en 
experimenten op gang gebracht. 
Hoe wil ik mijn leven lijden in relatie 
tot anderen? The Skin Deep creëert 
ervaringen die de kans bieden deze 
veranderingen te verkennen en 
onderzoeken. Met een focus op 
menselijke verbindingen in het digitale 

tijdperk, deze ervaringen zetten je 
aan het denken over de connecties 
tussen jou en anderen.

De moeilijk uit te spreken titel,  
{THE AND}, refereert naar de ruimte 
tussen een stel, Gieske en Bart, Jorge 
en Rick. Alhoewel de titel zo klinkt, 
{THE AND} wordt niet afgesloten met 
een duidelijk einde, in plaats daarvan 
is het de start van gesprekken die we 
amper hebben, maar eigenlijk heel 
erg nodig hebben en waarderen. Het 
zijn ook niet acteurs en artiesten die 
het werk doen, maar het publiek zelf.

Sinds zijn start heeft {THE AND} een 
Emmy gewonnen en is het ontwikkeld 
tot een veelzijdig project dat zowel 
digitaal als live beschikbaar is. Twee 
delen zullen worden getoond bij STRP: 
Een live-ervaring op de avonden van 
30 en 31 maart en de interactieve 
installatie binnen de expo. 
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With {THE AND} The Skin Deep 
dives into the nature of intimacy, 
exploring the dynamics of modern 
relationships by bringing the 
audience into the emotional space 
of real life couples, whether they 
be friends or lovers, parents and 
children, colleagues or strangers. 
 
‘The emotional experience of 
human life is dramatically, maybe 
even traumatically shifting in 
a short window of time never 
seen before in our history’, says 
Topaz Adizes, the internationally 
award-winning writer/director of 
The Skin Deep. All these changes 
have created the space for 
new questions, exploration and 
experimentation. How do I want 
to live my life in conjunction with 
others? The Skin Deep creates 
experiences that reflect and 
examine these changes. Focused 
entirely on human connection in 

the digital age, these experiences 
will have you rethink how you 
connect with yourself and others.

The difficult to pronounce title, {THE 
AND}, refers to the space between a 
couple: Gieske and Bart, Jorge and 
Rick. And even though the title may 
sound that way {THE AND} doesn’t 
conclude with an ending at all, but in 
a new beginning of conversations we 
rarely have, but really seem to need 
and like. And it’s not actors or artists 
doing it, it’s the audience themselves. 

In the years since it started {THE 
AND} has won an Emmy Award and 
developed into a multifaceted project 
available both in live and in online 
versions of which two parts will be 
shown at STRP: the live experience on 
the evenings of Thursday March 30 and 
Friday March 31 and the interactive 
installation as part of the expo. 

TIMETABLE
 
20:00 – 21:00 | ZONE 1, 2, 3 
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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ABOUT VPRO MEDIALAB

Ons medialandschap verandert in 
sneltreinvaart. Elke dag kijken steeds 
minder mensen tv en luisteren minder 
mensen naar de radio. Het gebruik van 
internet en digitale platformen stijgt. 
En het blijft niet bij kijken en luisteren 
alleen: we delen, reageren, kopiëren 
en creëren. Deze veranderingen in 
het consumeren van media heeft 
grote gevolgen voor het maken ervan. 
Daarom opende de VPRO in april 2015 
een laboratorium op Strijp-S in de 
vorm van VPRO Medialab. Hier wordt 
onderzoek gedaan naar de nieuwste 
manieren van het maken en gebruiken 
van media en storytelling. Voor meer 
informatie en aankomende activiteiten, 
bezoek www.vpro.nl/medialab. 

Our media landscape is changing 
at the speed of light. Each day less 
people are watching television and 
listening to the radio. Use of the 
internet and visits to digital platforms 
are on the rise. And it does not stop at 
just watching and listening: we share, 
reply, copy and create. These changes 
in the consumption of media have a 
huge influence in how it is created. 
This is why VPRO opened a laboratory 
in April 2015, to carry out research 
into the newest ways of making and 
using media: the VPRO Medialab. 
For more information and upcoming 
events visit: www.vpro.nl/medialab.

TEAM VPRO Medialab

 
Leonieke Verhoog
   Curator

Ton van Gool
   Curator / Editor in chief

Annelies Termeer
   Curator

Samantha Castano
   Producer

Margo de Groot-Coenen
   Producer

Renee Schmeetz
   Coordinator communication  
   and press

Marijke van Hal
   Communication

Amanda van der Vleuten
   Online communications intern

Sarie Hermens
   Assistant producer 

COLOPHON VPRO MEDIALAB EXPLORES THE 
FUTURE OF MEDIA AND STORYTELLING
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MAIN PARTNERS

PARTNER PITCHING FOR FUNDING

CO-CURATORS

Thanks to our partners, VPRO Medialab was able to organise four Meet Ups 
at four national art, media and technology festivals and we conclude with a 
conference at STRP Biënnale.

Thanks to Stimuleringsfonds voor de Journalistiek we were able to organise the 
Pitching for Funding program.

VPRO Medialab Meet Ups and the Conference took place in an inspiring 
atmosphere of the following festival partners: 
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ABOUT STRP

STRP Biënnale behoort met zo’n 
30.000 bezoekers in tien dagen tijd tot 
de top tien toonaangevende festivals 
voor creatieve technologie ter wereld. 
Bezoekers komen inmiddels net zo 
gretig af op de installaties, perfor-
mances, lezingen en workshops, als op 
de muziek. Talentvolle jonge makers 
presenteren zich naast baanbrekende 
grote namen. STRP biedt kunstenaars in 
alle disciplines  opdrachten voor nieuw 
werk en daagt haar publiek uit om niet 
alleen te kijken en luisteren, maar ook 
zelf te experimenteren. 

Het hybride programma maakt STRP 
Biënnale uniek voor jong en ouder, leek 
en professional. STRP kenmerkt zich 
door een lage drempel, een uitdagend 
aanbod, een nieuwsgierige aanpak en 
een internationale uitstraling. STRP is 
de supergeleider tussen creativiteit en 
technologie in het DNA van Eindhoven.

STRP onderscheidt zich door 
eigentijdse thema’s te koppelen aan 
nieuwsgierig publiek en zo de toekomst 
voelbaar te maken in het nu. 

STRP WAKKERT NIEUWSGIERIGHEID AAN. 

STRP LINKT CREATIVITEIT EN TECHNOLOGIE.
 
STRP GEEFT MAKERS DE RUIMTE. 

STRP MAAKT DE TOEKOMST VOELBAAR  
IN HET NU.

COLOPHON STRP

With its approximate 30,000 visitors 
over a span of 10 days, STRP Biënnale 
stands amongst the world’s ten leading 
festivals on creative technology. 
Over time our audience has come 
to appreciate STRP’s installations, 
performances, lectures and workshops 
as much as they love the music. 
Talented young makers are shown next 
to famous pioneers within the field. 
STRP offers artists from all disciplines 
assignments for new pieces and 
challenges its audiences to not only 
look and listen, but also to experiment 
themselves.

STRP Biënnale’s hybrid program 
makes it unique to both young and 
old, layman and professional. STRP 
is characterised by its accessibility, 
enticing content, drive for curiosity 
and international appeal. STRP is the 
supercollider between creativity and 
technology within Eindhoven’s DNA.

STRP distinguishes itself by relating 
contemporary themes to a curious 
audience and as such make future 
tangible in the now.

STRP IGNITES CURIOSITY.

STRP LINKS CREATIVITY TO TECHNOLOGY.

STRP GIVES SPACE TO MAKERS.

STRP LETS YOU EXPERIENCE THE FUTURE IN 
THE NOW.
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TEAM STRP

Angelique Spaninks
   Managing director /       
   curator

Jorge Alves Lino
   Business leader
Gieske Bienert
   Curator
Paul Gabriëls
   Music curator

Shirley Hendrikse
   Project coordinator   
   STRP SHARE

Danielle Thomas
   Interim office manager     
   + Ticketing
Ayla de Wit
   Office manager
Joost Heijthuijsen
   STRP Biënnale 
   communication offline
Nadine Roestenburg
   STRP Biënnale 
   communication online
Brechtje Snijders
   Coordinator 
   printed media
Suna Karaca
   STRP Biënnale Head 
   of production

Marcel Verheijen
   STRP Biënnale Site 
   production

Koos van Os
   Biënnale Technical  
   production
Bram Snijders
   Biënnale AV production

Vincent Schrijnemakers
   Biënnale ICT  
   production

Jan Dams
   Biënnale Art production

Laszlo Gimenez
   Biënnale Artist 
   production

Marnix Baert
  Biënnale producer

Marijke van Hal
   Biënnale Volunteers 
   coordination

Marcia ter Wee
   Biënnale Coordination
   crew catering

Jelle van Brakel
   Biënnale Head of    
   hospitality 

Martin Schuurmans
   Biënnale Assistent  
   art production 

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

Jip Bierkens
   Biënnale Assistant 
   communication

Keshia Emke
   Intern production
Suzan Verheijen
   Intern volunteers 
   coordination

Willy Boets-Hollander
   Internal communication
Lotte Monfrooij
   Assistant Office 
   Manager

Raw Color
   Design

Less or More
   Website

BOARD OF DIRECTORS 
STRP

Carlo van de Weijer
   Chairman 

Eric Liebers
   Finance 

Lorna Goulden
   Board member 

Tom Ketelaar
   Board member 
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MAIN PARTNERS

MEDIA PARTNERS

THIS IS OUR HOUSE
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CREATIVE PARTNERS



EDUCATIONAL PARTNERS

PRODUCTIONAL PARTNERS

M DULAB
eindhoven



There are several places to enjoy dinner at Strijp-S

Ketelhuis – meat, fish, and vegetarian 
Ketelhuisplein 1, +31 (0)6 8724 7348

Radio Royaal – French-German kitchen 
Ketelhuisplein 10, +31 (0)40 78 00 971

The Blue Collar Hotel – burgers and drinks 
Klokgebouw 10, +31(0)40 7803 334

PopEi – food and drinks
Klokgebouw 300, +31 (0)40 24 31 444

Onder de Leidingstraat – salads, soups and sandwiches 
Leidingsstraat 45, +31 (0)40 84 20 870

Wynwood – restaurant and cocktail bar
Torenallee 40-08, +31(0)40 30 31 320

Soul Kitchen – meat, fish, and vegetarian 
Torenallee 55, +31 (0)40 84 53 403

DINNER



WWW.STRP.NLWWW.VPRO.NL/CFC 

WWW.STRP.NL


