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‘De afwisseling van installaties en 
 performances met de lezingen en films 

die gedurende de dag te volgen zijn, 
zorgt ervoor dat Age of Wonder het 

publiek blijft verrassen. [...]  
Age of Wonder is een bijzondere 

samensmelting van kunst,  
wetenschap en technologie.’

www.cultuurbewust.nl 

Foto: Sas Schilten
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Baltan Laboratories

Baltan Laboratories is een platform voor ontmoetingen tussen hightech en 
de creatieve sector. Wij willen door de inzet van artistiek onderzoek op het 
snijvlak van wetenschappelijke, technologische en artistieke ontwikkelingen 
bijdragen aan oplossingen (inzichten, kennis, producten, diensten) voor ‘real 
world challenges’ op lokaal en internationaal niveau. De waarde van dit artis-
tiek onderzoek als vorm van co-creatie en open innovatie maken we zichtbaar, 
inzichtelijk en overdraagbaar voor zowel kunst, techniek als samenleving. 

We willen beweeglijk blijven, we blijven een nomade, maar we hebben nu 
zoveel ervaring dat we ons bestaan verder willen verankeren. We hebben een 
plek, op Strijp S, we hebben structurele partners vanuit al onze voedingsbo-
dems, we hebben onze eigen werkwijze ontwikkeld en we maken onze ambities 
waar terwijl we ons gelijktijdig blijven openstellen voor nieuwe ontwikkelin-
gen. Die kenmerken hebben we aangezet in 2014, verder uitgebouwd in 2015 
en willen we bevestigen en versterken door een nieuwe fase in te gaan. Daarin 
zetten we in toenemende mate in op thematische lange-termijnprogramma’s, 
gevoed door experimentele “seeds” (zaadjes; kleinere projecten) en aangevuld 
met externe initiatieven waarvan we mede-oprichter zijn. Waar we in 2014 
nog heel divers waren in zowel inhoud als implementatie, was 2015 het jaar 
waarin de contouren van het toekomstige Baltan duidelijk vorm kregen. Steeds 
meer wordt ons bestaansrecht erkend met structurele support – publiek en 
privaat -  die ons in staat stelt om onze intensieve onderzoekstrajecten te blij-
ven ontwikkelen en onze toekomstige programmalijnen op duurzame wijze uit 
te bouwen. 
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Baltan in duurzame samenwerking 
(werkwijze/meer-jaren open-innovatie)

De werelden die elkaar ontmoeten bij Baltan hanteren elk hun eigen werk-
wijze. Om deze ontmoetingen mogelijk te maken ontwikkelden we een eigen 
set van waarden om een nieuwe vorm van samenwerking te creëren. In 2015 
hebben we daarom de basis gelegd voor een aantal meer-jaren open-innovatie 
programma’s.

Waar aan de artistieke kant vaak gehamerd wordt op artistieke vrijheid, auto-
nomie, publiekstoegankelijkheid en open source, wordt vanuit de commerciële 
sector de nadruk gelegd op bescherming van intellectuele eigendomsrechten, 
Return on Investment (ROI) en het vastleggen van geheimhouding in Non-
Disclosure Agreements (NDA’s). Baltan overstijgt deze potentieel tegenstrij-
dige uitgangspunten door nieuwe waarden rond samenwerking gezamenlijk te 
ontwikkelen. 

In onze open-innovatie programma’s starten we met het opbouwen van weder-
zijds vertrouwen en gaan we uit van wederkerigheid in plaats van de nadruk te 
leggen op IP (intellectueel eigendom) en eigenaarschap. Naar ons idee belem-
mert het op voorhand vastleggen van mogelijk eigenaarschap minstens net zo 
vaak vernieuwing als dat het bevordert. In onze programma’s is daadwerkelijk 
innoveren de hoofdzaak. 

We gaan hierbij uit van; 
  
Empathie:  het begint met respect en begrip voor elkaars belangen en 
 standpunten, hoe verschillend die ook zijn;

Vertrouwen:  ontstaat door open communicatie en het openstaan voor 
 onzekerheid, onvoorspelbaarheid en door onbevooroordeeld   
 en onbevangen te handelen. Er wordt alleen dat vastgelegd  
 wat noodzakelijk is;  

Wederkerigheid:  van beide kanten wordt waarde ingebracht en samen wordt 
 nieuwe waarde gecreëerd waarvan beiden profiteren.  
 Niemand claimt wat van de ander is.  

Intuïtie:  het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden verloopt niet  
 langs lineaire wegen. We genereren energie en enthousiasme 
 waardoor mensen stappen zetten buiten de gebaande paden  
 en begrippen, zo ontstaat serendipiteit. Onze strategie  
 openbaart zich in de manier waarop wij werken. 

Uiteraard zijn we ons bewust van de belangen die spelen bij onze part-
ners, dus maken we formeel inzichtelijk wie partners zijn in een pro-
gramma en welke concrete afspraken gelden. Deze leggen we vast in een 
samenwerkingsovereenkomst.



BALTAN LABORATORIES                           JAARVERSLAG 2015 8

Age of Wonderland 2015 Foto: Hanneke Wetzer 

Bliksem & Donderdag Foto: Sas Schilten
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Inhoudelijke Ontwikkelingen

In 2015 hebben we de groeide Baltan in 2014 heeft doorgemaakt voortgezet. 
We kijken met genoegen terug op een vruchtbaar jaar waarin verschillende 
samenwerkingen tot stand zijn gekomen en programmalijnen zijn ontwikkeld 
tot meer-jaren open-innovatie programma’s. Deze programma’s zijn, net als 
de organisatie, geprofessionaliseerd. 

Binnen Age of Wonderland is een structurele samenwerking opgezet met 
Hivos. In 2015 zijn we gestart met een 3-jaren plan. Ook zijn er connecties 
gemaakt met het bedrijfsleven en is Rijnconsult betrokken bij het programma. 
Het afgelopen jaar zijn we ook gestart met het tweede meer-jaren programma 
Hack the Body. Binnen dit programma koppelden we 4 artistieke projec-
ten aan partners uit het bedrijfsleven. Met name Fourtress, Holst Centre en 
Philips Research bleken belangrijke en gemotiveerde partijen in de interactie 
met de kunstenaars.

Tevens hebben we een eerste aanzet gemaakt voor de programmalijn 
Economia, hoofdzakelijk in het op punt stellen van een concept en program-
ma. In 2016 zijn we op basis van deze aanzet de financiering en productie aan 
het uitrollen. Voor januari 2017 staat er een 3-daags festival gepland als kick-
off van dit programma. 

De Baltan Studio heeft zich vervlochten met de plannen van Creative Lab 
Brainport, waarvan Baltan samen met St. Lucas en Brainport Development 
mede-oprichter is. Na een eerste aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds 
MBO kregen we wleiswaar een afwijzing, maar met het advies om ons voor-
stel aan te scherpen en opnieuw in te dienen. Dit deden we in januari 2016 en 
werkten in tussentijd niet alleen aan het plan, maar ook aan enkele concrete 
projecten.

Onze plannen omtrent Lab van de Toekomst kregen breder draagvlak dankzij 
een reeks workshops met vooraanstaande stakeholders in mei. Nadien gingen 
we met de bevindingen concreet aan het werk met een kleinere groep orga-
nisaties. Dit leidde ondermeer tot het opzetten van Bliksem en Donderdag 
en plannen die – vooralsnog onder de radar – meer vorm krijgen onder de 
werktitel “Open Labs Eindhoven”. In het verlengde van dit initiatief legden we 
een solide basis onder de Europese dimensie van dit verhaal, met name door 
Eindhoven te vertegenwoordigen als mede-oprichter van de Creative Ring, 
een initiatief wat Europese creatieve steden aan elkaar verbindt.

Al deze verwezenlijkingen kwamen tot stand met een relatief klein, maar 
erg gemotiveerd team van 3 vaste medewerkers, aangevuld met freelancers, 
stagiairs en vrijwilligers. Wel legden we ook een basis voor een duidelijkere 
rolverdeling en hebben we onze organisatie inmiddels steviger aangezet, zodat 
de personele omvang weer in lijn is met de inhoudelijke plannen en ambities. 
Waar onze kantoren en labruimtes in het Natlab bij onze intrek in 2013 nog 
ruim bemeten leken, bleken ze eind 2015 reeds te klein op momenten van 
volle bezetting.

Structurele samenwerkingen

Baltan Laboratories werkt structureel samen met Holst Centre, een open 
innovatie technologiecentrum. Holst Centre richt zich via open processen 
samen met partners op het ontwikkelen van technologie die over drie tot tien 
jaar de markt op kan en functioneert daarbij tussen de academische wereld en 
commerciële productontwikkeling binnen het bedrijfsleven.
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Een andere structurele samenwerkingspartner is Hivos, een ngo waarmee 
we al jaren samenwerken binnen Age of Wonderland. Daarnaast trekken we 
hierin samen op met de Dutch Design Foundation en met de Design Academy 
Eindhoven.

Ook het Van Abbemuseum is structureel verbonden met de activiteiten van 
Baltan. Op strategisch niveau denkt Baltan mee over Van Abbe als “museum 
as a lab”. Op projectniveau werken we samen in trajecten als Arte Util. Nog 
lopende gesprekken geven vorm aan onze samenwerking binnen de Baltan 
programma’s Hack the Body, Age of Wonderland en het in ontwikkeling 
 zijnde programma Economia.

We werken al jaren samen met Fontys als educatiepartner, namelijk met de 
opleiding ICT&Media Design, waar we de minor Art & Technology verzorgen. 
In 2015 is daar ook een partnership met Fontys Future Medialab aan toege-
voegd, waarin we onderling thema’s en expertise uitwisselen vanuit elk van 
onze onderzoeksagenda’s.

Een van de meer recente partners is VPRO Medialab. Vanaf hun komst 
in 2015 naar Eindhoven hebben we elkaar gevonden op operationeel en 
 strategisch vlak. We nemen deel aan elkaars bijeenkomsten en trekken samen 
op in strategische trajecten. Zo organiseerden we tijdens de Dutch Design 
Week 2015 samen een debat opgezet door Het Stimuleringsfonds over de 
rol van Stadslabs voor innovatie en vonden we elkaar in de organisatie van 
Bliksem en Donderdag, een nieuw initatief wat versnelling brengt in projecten 
van makers.

Tot onze andere partners en regelmatige gesprekspartners in 2015 behoorden: 

– Avans Communicatie en Multimediadesign (’s Hertogenbosch)  
– Design Academy Eindhoven  
– Fourtress 
– TMC 
– Philips Research  
– Nobel Saunas (Roermond)  
– BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij)  
– Brainport Development 
– TU Eindhoven  
– High Tech Campus Eindhoven  
– EIT Digital 
– MAD Emergent Art Centre   
– Creative City Kerkrade  
– iMinds (B)  
– Krook Lab (Gent) 
– RIXC (Riga, Letland)  
– MOTA, (Ljubljana, SL)  
– Hexagram (Concordia University, Canada)
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Highlights programma 2015

Age of Wonderland
Meerjarig programma

Age of Wonderland (2015-2017) is een programma gericht op kenni-
suitwisseling en de ontwikkeling van innovatieve ideeën die dienen als 
vertrekpunt voor het realiseren van systematische en duurzame veran-
deringen in de wereld. Het programma is gezamenlijk ontwikkeld en 
geïmplementeerd door Hivos, Baltan Laboratories en de Dutch Design 
Foundation (in 2015 nog DDW). Age of Wonderland is een platform 
voor interdisciplinaire ideeën, dat samenwerking faciliteert tussen 
(jonge) creatieve vernieuwers uit de Hivos-netwerken in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika en professionals uit de Nederlandse creatieve indus-
trie, evenals het netwerk van Baltan Laboratories en andere partners in 
Eindhoven en de ruime omgeving.

Age of Wonderland brengt een kleine groep creatieve beoefenaars 
uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika naar Nederland voor wederzijdse 
kennisuitwisseling. Elke betrokken partij is uitgedaagd om haar ideeën 
naar een niveau hoger te brengen door middel van samenwerking. De 
processen, projecten en producten die voortkomen uit het program-
ma, worden gedeeld met een breed publiek tijdens de succesvolle en 
drukbezochte Dutch Design Week in Eindhoven. Doel is om samenwer-
king te bevorderen, de Age of Wonderland fellows vooruit te helpen en 
te stimuleren om hun ideeën in eigen land te realiseren. Verder dient 
het programma als inspiratiebron voor Nederlandse creatieve profes-
sionals om een niet-Westerse visie in hun werk op te nemen. Age of 
Wonderland daagt deelnemers en betrokkenen vooral uit om een breder 
perspectief te ontwikkelen en zichzelf de vraag te stellen hoe men kan 
bijdragen aan een meer duurzame toekomst.

In 2015 was Age of Wonderland gericht op de problemen en uitda-
gingen rond onze mondiale voedselvoorziening. Het daagde creatieve 
professionals uit om te reflecteren op de processen van onze voedsel-
productie, -consumptie en -distributie. Daarvoor analyseerden de Age 
of Wonderland fellows voedselkwesties aan de hand van artistiek en 
interdisciplinair onderzoek.

Output en samenwerkingen;

Naast het faciliteren van de individuele trajecten ontwikkelden we 
gezamelijke momenten waarbij werd ingeplugd op kennisdeling met 
onze internationale creatieven in relatie tot een aantal overkoepelende 
thema’s. Het voornaamste uitgangspunt was om lange termijn ambities 
voor samenwerking te onderzoeken, en om de internationale fellows in 
contact te brengen met (lokale) bedrijven en instituten.De verduurza-
ming van onze voedselproductie en -consumtie stond hierbij centraal. 

Zo werkten we samen met de Design Academy Eindhoven en de afde-
ling Food Non Food afdeling onder leiding van curator Arne Hendriks 
en Marije Vogelzang. Dit resulteerde in proeverijen waarin cultuur en 
eten leidend waren voor het gesprek met de ander.

Bas van der Velde, CEO & Management Consultant bij Rijnconsult, 
ondersteunde ons in de ontwikkeling om nieuwe strategische 
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verbindingen te maken met de prive sector. In samenwerking met 
hen werden onze internationale fellows uitgedaagd in het nadenken 
over strategieen rondom duurzame voedselproductie voor een aantal 
bedrijven. 

Jacobine Das Gupta, Corporate Sustainability Manager Royal DSM, 
was erg begaan met alle projecten en blogde enthousiast over het pro-
gramma. Ze nam actief deel aan de workshops, en deelde haar netwerk 
en expertise waardoor nieuwe verbindingen met de industrie mogelijk 
werd gemaakt. 

Harry Starren, voorzitter van de Nederlandse Federatie voor de 
Creatieve Industrie en ambassadeur voor Age of Wonderland, initeerde 
de verbinding met De Nederlandse School, een coaching’s programma 
voor leraren ontwikkeld door Ministerie van OC&W. Tijdens de samen-
werking stond kennisdeling met onze fellows centraal. De ambitie werd 
uitgesproken om de samenwerking te vervolgen in de toekomst. Art 
Collaboratory (http://www.artscollaboratory.org/), een internationaal netwerk onder-
steund door Stichting DOEN en Hivos, initeerde een bijeenkomst bij 
Baltan tijdens DDW. Een groot deel van onze fellows tijdens deze editie 
is via dit netwerk in aanraking gekomen met Age of Wonderland. De 
avond werd bijgewoond door kunstenaars, producenten en curatoren. 

Tijdens het druk bezochte Future Food Seminar in Natlab (https://vimeo.

com/146903417) ontstond entousiasme voor het initieren voor meer robuuste 
samenwerkingen tussen ontwerpers, bedrijfsleven en overheid. 

“Ik vond de bijeenkomst in Eindhoven erg inspirerend. Het helpt 
wanneer je door een andere bril of vanuit een andere invalshoek 
naar vraagstukken kijkt. Vooral taaie vraagstukken, waar we 
eigenlijk maar niet dichter bij een oplossing komen, kunnen baat 
hebben bij dit soort andersdenken of omdenken.Tegelijkertijd 
is het moeilijk om impact te kwantificeren. De denkprocessen 
die hier mede door beinvloed worden moeten uiteindelijk tot 
anderssoortige oplossingen leiden. Vaak is de inspirator hierin 
niet meer terug te zien. Ik probeer in mijn werk wel vaak gebruik 
te maken van dit principe en nodig vaker non-usual suspects uit 
om mee te denken.”
(Marcel Beukeboom head of the food security department at the Dutch Ministry of Foreign Affairs)

In 2015 werden de volgende zes fellows uitgenodigd op basis van een 
Open Call voor het Age of Wonderland programma: 

Yoyo Yogasmana. Kasepuhan Ciptagelar, Indonesië. Kunstenaar met 
een diploma van de Fine Art Department, Instituut voor Kennis 
en Onderwijs in Bandung. Hij is lid van de Ciptagelar Kasepuhan-
gemeenschap en woont in het afgelegen Haimun-berggebied in West-
Java, daar treedt hij op als persoonlijk adviseur van de plaatselijke 
koning en koningin.

Uitgelicht:
	 •	 Deelde	zijn	kennis	van	landbouw	en	de	Pranata	Mangsa	 
  kalender
	 •	 Zocht	naar	manieren	om	mondeling	overgeleverde	kennis	 
  te bewaren en te delen
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	 •	 Onderzocht	hoe	deze	kennis	zinvol	kan	zijn	in	andere	delen	 
  van de wereld
	 •	 Ontving	de	eerste	Eco	Coin	uit	handen	van	Koert	van	Mensvoort	 
  (Next Nature).
      →https://www.youtube.com/watch?v=vreV5xE8fV0&feature=share

Symbat Satybaldieva. Bishkek, Kirgizië. Kunstenaar/onderzoeker 
met een graad in Economie en Strategisch Management. Daarnaast 
is ze Montessori docent en een van de oprichters van Artgruppe 705 
in Bishkek, Kirgizië. In Eindhoven zette Symbat haar onderzoek naar 
‘Sumptuous Feasts’, overvloedige feestmalen voort, te beginnen met 
Toi. Toi is een traditioneel feestmaal in Centraal-Azië voor vaak meer 
dan 800 bezoekers. 
 
Uitgelicht: 
	 •	 Bracht	beelden	en	symbolen	van	Toi	in	kaart	als	een	sociaal,	 
  politiek, economisch en cultureel fenomeen, onder meer tijdens  
	 	 het	DIT-diner	(www.ditfest.nl)	en	bij	een	diner	bij	Garden	Mania.
	 •	 Onderzocht	samen	met	het	DDW-publiek	alternatieve	manieren	 
  van feestvieren zonder voedsel te verspillen
	 •	 Zocht	naar	nieuwe	concepten	voor	het	conserveren	van	voedsel	
	 •	 Ontwierp	een	hack	voor	een	Toi-diner	samengesteld	uit	restjes,	 
  vanuit de gedachte dat het delen van voedsel kan dienen als een  
  alternatieve valuta

Ahadi Katera. Dar Es Salaam, Tanzania. Student Industrial 
Engineering aan de universiteit van Dar es Salaam en medeoprich-
ter van Guavay, een start-up onderneming die zich bezighoudt met 
transformeren van bioafval tot organische meststof. De onderneming 
is onderdeel van de Dar Teknohama Business Incubator (DTBi); 
een entiteit binnen de Commissie voor Wetenschap en Technologie 
(COSTECH) in Tanzania die zich richt op het stimuleren en ontwikke-
len van startups met veel potentieel.

Uitgelicht: 
	 •	 Deed	onderzoek	naar	de	mogelijkheden	van	het	omzetten	van	 
  bioafval in organische meststof (compost) voor gebruik door  
  bloemisten, tuinders en boeren
	 •	 Onderzocht	hij	de	mogelijkheid	om	bioafval	direct	in	huis	 
  te composteren
	 •	 Verdiepte	zijn	kennis	van	de	productie	van	biogas	op	basis	van	 
  organisch afval en de technologieën rondom biologische  
  landbouwpraktijken
	 •	 Kreeg	tijdens	Age	of	Wonderland	een	contract	met	BAM	 
  International voor de levering van organische meststof bij de  
  aanbesteding van de luchthaven in Dar Es Salam. 
	 •	 Het	Financieele	Dagblad	publiceerde	over	zijn	start	up: 
  →http://fd.nl/morgen/1127378/ik-heb-geleerd-dat-je-ook- 

  zonder-miljoenen-een-bedrijf-kan-starten

Achmad Fadillah. Bandung, Indonesië. Fadil is een industrieel- en 
productontwerper met een diploma van het Bandung Institute of 
Technology, waar hij studeerde aan de faculteit Kunst & Vormgeving. 
Hij runt zijn eigen Research & Development Studio voor industrieel/
productontwerp en toegepaste kunst in Bandung. Fadil’s project LEBO 
(LEGO Bottle) moet gezien worden tegen de achtergrond van gepri-
vatiseerde watervoorziening, gekocht door Westerse bedrijven zoals 
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Danone en Nestle. Dit levert een enorme berg plasticafval op, verspreid 
over het hele land. 

Uitgelicht: 
	 •	 Onderzocht	strategieën	om	plastic	waterflessen	te	her- 
  gebruiken door ze anders te ontwerpen
	 •	 Ontwikkelde	een	prototype	van	koppelbare	en	herbruikbare 
	 	 flessen,	te	gebruiken	als	een	stuk	speelgoed	of	een	 
  constructie-element
	 •	 Onderzocht	eigenaarschap	en	gedeelde	verantwoordelijkheid,	 
  bijvoorbeeld in de Triple Helix (samenwerking tussen overheid,  
  onderwijs en bedrijven) in Eindhoven
	 •	 Inspiratie	voor	West-Europese	ontwerpers	die	zoeken	naar	 
  nieuwe post-functionaliteit. 

Sari Dennise. Mexico-stad, Mexico. Studeerde af als ontwerper aan het 
Nationaal Instituut voor Schone Kunsten in Mexico. Sinds 2005 werkt 
ze aan eco/sociale ontwerpprojecten. Ze is onderdeel van SubVersiones, 
een onafhankelijke en non-profit media collectief. In 2014 begon ze een 
samenwerking met Crater Invertido, een artistiek, autodidactisch en 
redactioneel coöperatief, gespecialiseerd in het uitbrengen van onafhan-
kelijke publicaties en het stimuleren van wekelijkse maaltijden voor de 
vegetarische gemeenschap.

Uitgelicht:
	 •	 Creëerde	een	sterk	proces	voor	een	groente-distributienetwerk	 
  dat de lokale gemeenschap van ecologisch/traditionele  
	 	 voedselproducenten	in	Mexico-stad	ondersteunt
	 •	 Onderzocht	diverse	verantwoorde	voedsel-distributiemodellen	 
  die een alternatief bieden voor de supermarkt

Arie Syarifuddin. Jatiwangi, Indonesië. Studeerde Economie aan de 
Universiteit van Majalenka en is als curator en kunstenaar aangesloten 
bij het kunstplatform Jatiwangi Art Factory. Vanuit Jatiwangi in West-
Java richt Jatiwangi Art Factory zich op het discoursen van het lokale 
plattelandsleven en betrekken zij lokale gemeenschappen bij diverse 
culturele activiteiten. Jatiwangi is een grote producent van dakpannen 
gemaakt van klei. Dit maakt dat de gemeenschap altijd een sterke rela-
tie heeft gehad met haar bodem en grond. Met zijn project Claynialism 
wil Arie het belang van de bodem benadrukken door te onderzoeken 
hoe klei gebruikt kan worden in eten. 

Uitgelicht: 
	 •	 Onderzocht	de	eigenschappen	en	chemische	analyse	van	klei	en		
  een aantal recepten voor eetbare koekjes
	 •	 Werkte	samen	in	zijn	onderzoek	naar	verschillende	kleisoorten	 
  met Aterlier NL en presenteerden hun gezamelijke onderzoek  
  tijdens DDW. 
	 •	 Ook	met	kunstenares	Masha	Ru	werd	onderzoek	verricht	naar 
  verschillende soorten eetbare klei. 
	 •	 Initieerde	het	Claynialism	Manifest	dat	werd	ondertekend	door	 
	 	 de	wethouder	van	cultuur	van	Eindhoven,	Mary-Ann	Schreurs	en	 
	 	 Ariel	Yudi,	oprichter	van	Jatiwangi	Art	Factory	en	vertegen- 
  woordiger van de zestien dorpen van het district Jatiwangi  
  →https://vimeo.com/146929112 
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Hack	the	Body

 
Exploring the blurry lines between intimacy, privacy and technology
Meer-jaren open-innovatie programma 

Hack the Body is een meerjarig open innovatieprogramma van Baltan 
Laboratories. In dit programma werken verschillende partners uit 
het bedrijfsleven en de culturele sector samen om hun projecten en 
inzichten rondom data en het menselijk lichaam verder te brengen. Het 
programma biedt een poel van expertises, kennis, ideeën, hardware en 
software waar de partners uit kunnen putten. 

Elk project volgt binnen het programma haar eigen weg en tempo. 
Hierin ondersteunt het programma waar gevraagd en nodig. We gaan 
hierbij uit van wederkerigheid van kennis, resources, hard- en software 
en netwerk. Projecten die meedoen aan het programma komen dus 
zowel iets brengen als halen.

Om de verschillende partners en projecten van elkaars ontwikkelin-
gen op de hoogte te houden organiseert Hack the Body ongeveer elk 
kwartaal een expertmeeting. Een dagdeel waarin nieuwe partners en 
projecten zichzelf voorstellen, deelnemende projecten hun voortgang 
of belangrijke ontwikkelingen delen en alle deelnemers samen over een 
aantal thema’s en vraagstukken brainstormen.  

Hack the Body partners zijn: Philips; Holst Centre; B Classic; Sint 
Lucas Antwerpen; Fourtress; Nobel saunas; Imec, Lancel/Maat; TNO; 
Optofonica; Hexagram (Montreal); en Autres Directions.  

Werkwijze

Zowel in juli als in september hebben we voor de partners en betrokken 
kunstenaars expertmeetings georganiseerd. In juli vond deze plaats 
in de Baltan Basement, waarbij een uitgebreide update werd gege-
ven over het progamma en nieuwe potentiële partners (TodaysArt, 
Manus Machina, Ricky van Broekhoven en Daniel de Bruin) zichzelf 
hebben gepresenteerd. Van de reeds lopende projecten (E.E.G. Kiss, 
Flow, Qualified Self, We Are Data) werd een uitgebreide statusupdate 
verzorgd. In deze uitwisseling ligt de meerwaarde van het programma. 
Vervolgens verdiepte de discussie zich inhoudelijk met een gesprek 
over de thema’s feedback and data interpretation through visualisation 
and sonification; bio syncrony; en een vooruitblik op de collaborative 
timeline van Hack the Body.

In september vond de officiële lancering van het Hack the Body pro-
gramma plaats op TodaysArt festival in Den Haag. In de middag vond 
een besloten expertmeeting plaats met discussies rond onder meer 
Biometric synchronization; Hardware for biometric sensing and feed-
back; and Software: algorithms and platforms. In de avond werd het 
Hack the Body programma aan het publiek van TodaysArt gepresen-
teerd als onderdeel van het ‘Bright Collisions Symposium’ in de sessie 
‘Sensory Experience and Enhanced Realities’.  
→http://baltanlaboratories.org/article/event/hack-the-body-during-todaysart  

→http://todaysart.nl/2015/symposium-info/ 

→http://baltanlaboratories.org/article/news/official-launch-hack-the-body-program
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Betrokken artistieke projecten
 
Binnen de context van Hack the Body werkte Baltan in 2015 samen met 
de volgende artistieke projecten:  

E.E.G. Kiss door Lancel/Maat i.s.m. Delft University, TNO en ande-
re partners. Dit project bevraagt hoe je een kus kan omzetten in data. 
Kunnen we een kus meten, of zelfs meten wat de kussers voelen? 
Kunnen we de kus en haar intimiteit online versturen? Zouden we 
onze privé kussen opslaan in een database om vervolgens door anderen 
gebruikt te worden? Tele-presence technologie is inmiddels in staat 
om de biologische grenzen van onze lichamen te overschrijden in tijd 
en ruimte, maar ze verhinderen ons om daadwerkelijk aan te raken. 
EEG-Kiss omvat performances rondom live experimenten waarbij de 
deelnemers EEG headsets dragen tijdens een kus om de hersenactiviteit 
te meten. Bezoekers worden uitgenodigd om deel te nemen; zowel als 
kusser, voyeur, EEG data scanner en interpreteur. 

Uitgelicht:
	 •	 Fourtress	ontwikkelde	meer	dan	4GB	aan	algoritmes	voor	dit	 
  project. Een in-kind bijdrage met een tegenwaarde van meer  
  dan honderdduizend euro.
	 •	 Het	project	was	zichtbaar	tijdens	meerdere	events,	zoals	 
	 	 TodaysArt	(Den	Haag),	Gogbot	(Enschede),	Discovery	Festival 
	 	 (Nemo,	Amsterdam),	Yami-ichi	/	Black	Market	(Brakke	Grond,	 
	 	 Amsterdam),	Social	and	Affective	Touch	Symposium	(U	Twente),	 
	 	 opening	VPRO	Medialab	(Eindhoven)	en	Contemporary	code		 	
	 	 –	artistic	research	exhibition	(Art	Gallery	City	University,	Hong	 
	 	 Kong).	Het	bereikte	daarmee	naar	schatting	meer	dan	5000	 
  rechtstreekse bezoekers.

We Are Data door Thomas Blom, Tijl Akkermans en Hester Swaving.
Iedere dag onthullen we bewust en onbewust informatie over onszelf, 
terwijl de technologie om onze data te verzamelen en op te slaan voor 
ons uitsnelt. Wil je je persoonlijke informatie delen met anderen? Hoe 
dicht wil je technolgie op je huid hebben? In de We Are Data Mirror 
Room kan je ervaren hoe het is om zélf data te worden. Het doel van de 
Mirror Room is om het principe van quantified reality tastbaarder en 
persoonlijker te maken door deze te vatten in een kunstervaring, waar 
bezoekers worden geconfronteerd met hun persoonlijke data. De con-
frontatie met je eigen data is een intense ervaring, die je afgezonderd 
in een afgesloten ruimte beleeft. In deze omgeving heb je echter nog 
steeds de keuze of je je data wilt delen met de buitenwereld of niet. 

Uitgelicht:
	 •	 Het	project	maakte	een	sucessvolle	ontwikkeling	van	plannen	 
  naar realisatie.
	 •	 We	Are	Data	vond	structurele	samenwerkingen	bij	toonaan- 
  gevende inhoudelijke, technologische en fincinciële partners.  
  Volledige lijst op http://wearedata.nl/we-are-data/partners/

Qualified Self door Chris Salter, TeZ en Luis Rodil Fernandez i.s.m 
Philips Research, Holst Centre en andere partners. Qualified Self onder-
zoekt synchrony door middel van het experimentele Self Lab waarin 
een oscillatie tussen het zelf en een gebrek aan het zelf wordt geprojec-
teerd op proefpersonen of leden van het publiek. De metingen worden 
uitgevoerd aan de hand van biometrische signalen (ECG, GSR…) die 
de zintuigelijke prikkels beinvloeden en vice versa. Self Lab bestaat op 
drie niveaus: de Fractal Self, Out of Body Self en Collective Self. Dit 
onderzoek zal resulteren in een performatief werk dat wetenschappelijk 
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onderzoek aesthetic experience vereningt. 

Uitgelicht:
	 •	 Het	project	bouwde	een	prototype	voor	2	personen,	onder	de	 
	 	 titel	“Other	Self”:	een	installatie	met	semi-transparente	spiegels 
  en waarin geexperimenteerd wordt met het bewustzijn van  
  zichzelf en de andere persoon. Het is een eerste stap richting  
  een collectieve ervaring met een hondertal personen.
	 •	 Het	Qualified	Self	onderzoek	kreeg	substantiële	funding	 
	 	 toegekend	van	het	Fonds	voor	Cultureel	en	Maatschappelijk	 
	 	 Onderzoek	in	Quebec,	wat	de	Canadese	partners	in	staat	stelt	 
  om de komende jaren blijvende effort te stoppen in het project.

FLOW door Kris Jannis & Bob Permentier (B-Classic – part of Flanders 
Music Festival), Tom De Smedt (EMRG St. Lucas Antwerpen), Gaëlle 
Dhooghe (pycholoog) en andere partners. FLOW onderzoekt het optreden 
van creatieve flow tussen uitvoerende musici tijdens eenmalige con-
certen in unieke samenstellingen. Zowel performers en leden van het 
publiek werden uitgerust met sensors (EEG) die detecteren en meten 
wanneer momenten van chemie en flow optreden. Dit onderzoek geeft 
inzicht in potentiele uitwisseling van creatieve flow tussen muzikant en 
publiek. 

Uitgelicht:
	 •	 Het	project	kende	een	succesvolle	demonstratie	tijdens	het	 
	 	 B-Classic	Festival	in	Juli	2015	in	België.
	 •	 Rechstreeks	kwamen	meer	dan	200	mensen	in	contact	met	de	 
	 	 voorstelling.	Onrechstreeks	veel	meer	dankzij	een	item	inhet	 
  jounaal op één, de Vlaamse openbare omroep.
	 •	 Op	basis	van	de	bevindingen	in	het	project	schreef	St	Lucas	 
  Antwerpen een onderzoekspaper die momenteel in peer review  
  is. De inzichten en algoritmes zijn ter beschikking van de  
	 	 partners	in	het	Hack	the	Body	programma
 

Seeds

INHOUDELIJK: 
The Plant Sex Consultancy 
Maart – mei

Expositie in de Dick Raaijmakerszaal 
De PSX Consultancy is een researchproject waarin de kunst en weten-
schap van reproductie strategieën bij planten worden onderzocht. In 
het project ontwerpen Špela Petrič en Pei-Ying Lin prototypes van 
objecten die het genot en de productiviteit tijdens reproductie stimule-
ren: sextoys voor planten.

De uitkomst van het onderzoek is een collectie van concepten die de 
verbeeldingskracht van de kijker aanspreken maar ook verwarren wat 
betreft de rationalisaties over welk doel de objecten precies dienen. Ze 
houden het midden tussen medische- en erotische hulpmiddelen, maar 
hun beoogde functionaliteit kan alleen worden geinterpreteerd door 
middel van een begrip van de principes van interactie tussen planten 
en de bemiddelaars die ze moeten gebruiken om hun immobiliteit te 
overbruggen. 

Het PSX Consultancy project maakt gebruik van de mogelijkheden van 
toegpaste kunst om de perceptie van de maatschappij over zichzelf te 
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vormen. In dit opzicht dient het project in feite enkel zijn eigen agenda; 
door objecten te creeren die wel betekenis voor de mens dragen maar 
niet voor de plant. De analogie tussen reproductie van plant en mens 
zit hem in de functie van de ontwerpen en wordt gecommuniceerd door 
de voorgestelde oplossingen die ons misleiden door hun vertrouwde 
uiterlijk. Ieder ontwerp draagt een verassende functionaliteit met zich 
mee voor de plant. 
→http://www.baltanlaboratories.org/article/presentation/the-plant-sex-consultancy 

Workshop: Designing Sex Toys for Plants. 
Na een introductie over de basics van reproductie bij planten, kre-
gen deelnemers hun eigen plant-client toegewezen. Samen met Špela 
Petrič en Pei-Ying Lin analyseerde deelnemers het sexuele trauma van 
hun plant-client en ontwierpen zij een ‘sex toy’ om dit trauma weg te 
nemen. De prototypes gemaakt tijdens de workshop zijn opgenomen in 
de expositie The Plant Sex Consultancy. 15 deelnemers – uitverkocht. 
→http://baltanlaboratories.org/article/workshop/designing-sex-toys-for-plants

ONDERNEMERSCHAP:  
Startup en dienstverlening ism Arteconomy

Niet alleen inhoudelijk, maar ook op het vlak van (cultureel) onder-
nemerschap bleef Baltan in 2015 zaadjes platen. Zo kregen de star-
tup-plannen met onze Vlaamse partner Arteconomy meer vorm 
en dienden we onder de noemer “BLAEU” (Baltan Laboratories 
ArtEconomy United) in bij Startit@KBC, een Vlaamse startup incuba-
tor. Helaas werden we niet geselecteerd, maar uit de feedback kregen 
we waardevolle lessen die we momenteel verder uitwerken om met 
een gerichter businessplan te komen. Doel is nog steeds om een 100% 
commerciële spin-off activiteit op te richten die geënt is op onze kennis 
en ervaring,geen afbreuk doet aan onze filosofie en een postieve return 
heeft voor onze kernactiviteiten.

Tevens werd Baltan dankzij Arteconomy mee geselecteerd als pro-
cesbegeleider van CICI-projecten: een subsidieregeling voor samen-
werkingen met de Creatieve Industrie, uitgevoerd door Flanders DC 
(vergelijkbaar met de KIEM regeling in Nederland).
Ook trokken we samen op “Reframing the Future of Work” een 
opdracht van wethouder Staf Depla in de zoektocht naar nieuwe manie-
ren voor de activatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 

Studio	/	Creative	Lab	Brainport

What is Baltan – research & concept 

De studio kreeg de opdracht om drie concepten te ontwikkelen die op 
een onconventionele manier de identiteit van Baltan aan het publiek 
over te brengen. Van de drie concepten, werd een inmiddels uitgewerkt, 
namelijk Untourage. 

Untourage is een nieuwe webserie van Baltan. In deze webserie geven 
tourguides een tour over een onderwerp buiten hun veld van expertise. 
Wat kunnen we leren van wetenschapper die een tour door een museum 
geeft, of een wetenschappelijk experiment dat uitgelegd wordt door een 
kunstenaar? In iedere aflevering zijn de hoogtepunten te zien van een 
live experiment dat als katalysator dient voor interdisciplinair discours. 
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Een kunstenaar zou wetenschappelijk onderzoek kunnen ‘misinter-
preteren’. Een wetenschapper kan ‘falen’ tijdens het beschrijven van 
conceptuele kunst. Deze ‘fouten’ of hiaten in de kennis bieden de kans 
op nieuwe inzichten door alternatieve perspectieven. Het doel van deze 
serie is om de Baltan filosofie op speelse wijze over te brengen door het 
aanmoedigen van kruisbestuiving tussen verschillende disciplines en te 
laten zien dat ‘falen’ is niet altijd een slechte zaak is: het is een kans om 
te leren en nieuwe kennis op te doen.

In de eerste editie geeft Anny Fletcher, Chief curator bij het Van 
Abbemuseum een tour in het lab van Holst Centre tijdens de Holst 
Centre partner meeting op 16 oktober.  
→http://baltanlaboratories.org/article/general/untourage  

→https://vimeo.com/146918223 

Tevens werden concepten uitgewerkt voor Holst Centre. Een interactie-
ve OLED cube met 80 individueel programmeerbare OLED-lichttegels. 
En een installatie over laagvermogen-elektronica en faalbaarheid die 
in 2016 gebouwd wordt. Ook werkte de Studio scenario’s en desig-
nconcepten uit voor Mobi, een duurzaam vervoersmiddel bedacht 
door CORE, een studentenbedrijf van de Ingenieursopleiding van 
KULeuven.

Verder ging veel aandacht naar het uitwerken van de vernieuwde sub-
sidieaanvraag voor Creative Lab Brainport. Hierin werden de banden 
met onderwijs en bedrijfspartners sterker aangehaald en een solide 
governance structuur opgezet. Zo zijn naast St Lucas ook Fontys en 
Avans aangehaakt en een vijftiental bedrijven. De stuurgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de initiatiefnemers en partners, aangevuld met 
vertegenwoordiging van Click.NL.

Uitgelicht:
	 •	 Het	nieuwe	initiatief	Untourage	mocht	onmiddellijk	op	 
  enthousiaste reacties rekenen van alle deelnemers. Die  
  getuigden dat het een diep inzicht gaf in de wereld die ze  
  tegenover zich kregen en in hun eigen houding daartegenover
	 •	 De	aankondiging	in	de	Baltan	Newlsetter	was	aanleiding	voor	 
	 	 een	contact	in	Newcastle	die	met	hulp	van	Baltan	een	eigen 
  editie aan het opnemen zijn volgens het ontwikkelde concept
	 •	 In	de	aanloop	naar	de	nieuwe	subsidieaanvraag	wist	Creative	 
	 	 Lab	Brainport	vijftien	bedrijven	als	opdrachtgever	aan	zich	 
	 	 te	verbinden	én	met	een	cash	toezegging	voor	vier	jaar.	Ook	 
	 	 zegden	de	Provincie	Noord-Brabant	en	Gafivisie	 
  (sectorvereniging grafische industrie) een cash bijdrage toe.

Lab van de toekomst:  
Open Labs Eindhoven / Creative Ring 

Wie bekend is met de Eindhovense context, weet dat er een gedeelde 
ambitie is om structureel het potentieel naar boven te brengen. Er blijft 
teveel verborgen in de rijke werelden van high- tech en creativiteit, van 
cultuur en ondernemerschap. Die werelden staan te weinig met elkaar 
in verbinding. Daarom hebben we ons in 2015 geconcentreerd op 
het bij elkaar brengen van de belangrijkste vertegenwoordigers uit de 
overheid, cultuur, bedrijfsleven en educatie, om een duidelijk beeld te 
krijgen van de inspanningen die ze bereid zijn te doen voor het ontstaan 
van een consortium. 
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Hiertoe hebben we drie workshops georganiseerd om de verschillende 
spelers in Eindhoven met elkaar om de tafel te krijgen. In total hebben 
30 toonaangevende Eindhovendse organisaties uit cultuur, overheid, 
kennis en bedrijfsleven hieraan deelgenomen. Onder leiding van mode-
rator Carina Weijma onderzochten de partijen de mogelijkheid voor 
structurele cross-sectorale samenwerking in Eindhoven. Tijdens deze 
sessies signaleerden we een collectieve ambitie om daadwerkelijk een 
samenwerkingsverband tot stand te brengen. Dit heeft geresulteerd in 
een kleiner consortium wat onder de werktitel Open Labs Eindhoven 
verde vromgeeft aan de samenwerkingsplannen. De kartrekkers hier-
van zijn Baltan Laboratories, VPRO medialab, TMC, Founded by All, 
Eindhoven Startups Foundation en UApproach. Doel is om in 2016 
naar buiten te treden en een bredere groep organisaties aan het initia-
tief te verbinden. 

Deels parallel ontstond op inititaief van VPRO Medialab, TU 
Eindhoven, High Tech Campus, Baltan en de Gemeente Eindhoven 
de eerste editie van Bliksem en Donderdag bij de Kazerne. Bliksem en 
Donderdag is een verlichtende avond waar ontwerpen, concepten, 
ideeen en dilemma’s gedeeld, getest, en geaccelereerd worden voor een 
geinteresseerd en relevant publiek. Gedurerende de avond zijn ere en 
aantal korte presentaties van makers, denkers, doeners en dromers. Het 
publiek wordt aangemoedigd om te reageren en bij te dragen aan deze 
presentaties. De eerste editie was een groot succes met meer dan 90 
bezoekers. 

Het concept voor Bliksem en Donderdag is geinspireerd op de beroem-
de boterhammensessies die in de Jaren ’60 plaatsvonden in het Philips 
Natlab. Tijdens deze informele sessie deelden lab medewerkers hun 
onderzoek en ideeen. Ze ontdekten op deze manier dat innovatie snel-
ler kan gaan wanneer ideeen in een vroeg stadium gedeeld worden en 
hierbij mensen met andere achtergronden betrekt. 

Veel van de inzichten uit de vroegere Open Labs (Monthly Meet-ups) 
van Baltan in 2014 zijn nu opgenomen in de Bliksem en Donderdag 
avonden. Door verschillende van deze open-lab initiatieven in 
Eindhoven met elkaar te combineren, creeëren we meer draagvlak en 
vergroten ons bereik.  

Naast de initiatie van Open Labs Eindhoven heeft Baltan zich aange-
sloten bij de Creative Ring. Dit is een EU-initiatief dat verschillende 
creatieve hubs in Europa aan elkaar verbindt. Baltan pioniert door 
Eindhoven als eerste Nederlandse stad te koppelen aan dit netwerk. 
De andere steden binnen de Creative Ring zijn: Aarhus (Denemarken), 
Helsinki (Finland), Barcelona (Spanje), Brussel (Belgie), Gent (Belgie) 
en Trento (Italie).  
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E.E.G. Kiss (Lancel/Maat) Foto: Max Jansen

The Plant Sex Consultancy Foto: Sas Schilten
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Chronologisch overzicht 2015

JANUARI	

8 januari:  Koen neemt deel aan Connection Day 2 van het Van Abbemuseum, een 
meeting waarin het Van Abbemuseum hun toekomstplannen voor feedback 
voorleggen aan een geselecteerde groep van partners. Hier worden de eer-
ste gesprekken en raakvlakken gelegd voor de invulling van een structurele 
samenwerking tussen Baltan Laboratories en Van Abbemuseum.

14 – 17 januari:  Eurosonic: gezamenlijke demo met Holst Centre in het kader van 
Summerlabb. 4120 bezoekers.  
→http://labbsessies.nl/summerlabb/?page_id=727 

20 januari:  Baltan bestuursvergadering. De relatie Baltan versus Lab van de Toekomst 
wordt besproken. Conclusie is een belangrijke koerswijziging om Lab van de 
Toekomst niet langer te zien als een transformatietraject naar “het nieuwe 
Baltan”, maar als een aanvulling op de kernactiviteiten van Baltan. 

21 januari:  Hack The Body expertmeeting. Baltan Basement. Drie kunstprojecten 
presenteren zich voor een twintigtal deelnemers uit een vijftiental vertegen-
woordigde organisatie en bedrijven. De basis is gelegd voor een nieuw lange 
termijnprogramma. 20 deelnemers. 

22 januari:  eerste meeting bij Fourtress voor EEG-kiss. Fourtress committeert zich aan 
het Hack the Body programma door het inzetten van aanzienlijke mankracht 
voor het programmeren van interfaces en analysesoftware.

26 januari:  Een groep van een vijftiental “Masters in Innovation Management”, verbon-
den aan de universiteit van Twente, bezoeken Baltan en krijgen een presenta-
tie over haar inhoudelijke en zakelijke visie en activiteiten. 15 bezoekers

29 januari:  4 initiatiefnemers (waaronder Baltan) en 10 partners melden – met steun van 
de gemeenten Eindhoven en Helmond – het Creatieve Lab Brainport aan voor 
het Regionaal Investeringsfonds MBO bij DUO van OCW.

FEBRUARI	

Sami Sabik, een geïnspireerde maker en overdag ingenieur bij Holst Centre 
werkt in de avonduren gedurende de hele maand fenruari en maart aan ver-
schillende projecten in de Baltan Basement. Hij wordt een bekende naam bij 
onder meer de studenten van de Dsign Academy en andere creatieve opleidin-
gen voor wie op zoek is naar technische ondersteuning bij het realiseren van 
conceptuele installaties. Zo zal Teresa van Dongen met Sami samenwerken 
voor een installatie “one luminous dot” die gevraagd is voor een tentoonstel-
ling in een bijgebouw van Het Louvre in Parijs en ook te zien was tijdens de 
DDW2015 in Het Veemgebouw. Hun verhaal vormt de inspiratie voor een 
promofilmpje van Open Labs Eindhoven  
→https://vimeo.com/145143887

1 februari:  In de nacht van zaterdag op zondag wordt voor de tweede maal in een jaar tijd 
ingebroken in onze kantoren. Drie computers worden gestolen en er is veel 
vernieling aan het gebouw en het interieur. De daders zijn zichtbaar, maar 
onherkenbaar op de camerabeelden.
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3 februari:  Kick-off van een project met studenten van de Avans Hogeschool in Den 
Bosch, afdeling communicatie en multimediadesign. Opdracht: Hoe kunnen 
patiënten hun medicijnen beter begrijpen? 20 studenten.

5 februari:  Meeting over de toekomstige samenwerking tussen Hivos, Baltan Laboratories 
en DDW in het kader van het Age of Wonderland programma. 

6 februari:  Koen woont Demo Day Startup Bootcamp bij in het Evoluon. Basis wordt 
gelegd voor latere contacten met onder meer de Startup Bootcamp organisa-
ties en met Startups zoals Manus en Proxible.

10 februari:  Olga Mink, Christine Wagner en Arne Hendriks bespreken de samenwer-
king met Marije Vogelzang van de afdeling Food Non-Food van de Design 
Academie Eindhoven over de aanstaande editie van Age of Wonderland 2015.

 
13 februari:  Bespreking over samenwerking tussen Hivos, Baltan en Stimuleringsfonds 

voor de Creatieve Industrie in verband met Age of Wonderland. 

17 februari:  Plannen voor BLAEU (samenwerking met Arteconomy) worden ingediend 
voor Startit@KBC, een Vlaams startup initiatief.

20 feb. – 12 juni:  N Cycle van David Marín Roma onderdeel van de expositie OPEN WORLD in 
de Kazerne. OPEN WORLD laat zien hoe de symbiose tussen techniek, design 
en kunst bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe materialen en esthetische 
vormen. Ook laat de expositie de invloed van de creatieve industrie op het 
signaleren, onderzoeken, bespreekbaar en zichtbaar maken van actuele maat-
schappelijke vraagstukken zien.  
→http://baltanlaboratories.org/article/exhibition/n-cycle-by-david-marin-part-of-open-world  

→http://www.kazerne.com/en/gallery/20-02-2015/open-world 

21 februari:  Privacy Cafe @ Baltan Laboratories. Baltan Basement. Workshop waarin het 
publiek leert hoe zichzelf te verdedigen op hun laptop, tablet of smartphone. 
De organisatoren van het Privacy Cafe helpen met de beveiliging van je appa-
raten die aangesloten zijn op het internet om zo je gegevens online te bescher-
men. 40 mensen aanwezig.  
→http://baltanlaboratories.org/article/workshop/privacy-cafe-at-baltan-laboratories  

→https://privacycafe.bof.nl 

24 Februari:  Workshop Strabrecht College. In samenwerking met Thijs van Gerwen 
(eigenaar Bubo Bubo en docent bij Fontys Future Medialab) geeft Baltan 
Laboratories in het kader van de Brainport week een workshop op de middel-
bare school het Strabrecht College. Drie VWO3 klassen (ruim 90 leerlingen) 
kregen een workshop in creatief en innovatief denken, waarin zij de opdracht 
kregen om het restaurant van de toekomst te bedenken. De school was erg 
enthousiast en er is gesproken over een terugkomst volgend jaar. 90 leerlingen.  
→http://www.strabrecht.nl/leerlingen/blog/vwo-3-leerlingen-tonen-de-school-van-de-toekomst/ 

MAART		

1 -30 Maart:  Olga neemt actief deel aan de CRUMB online discussie op uitnodiging van 
researcher Suzy O’Hara over haar PhD onderzoek “How collaborations 
between the Arts and Creative Digital Industry sectors are shaping models of 
curatorial production, distribution and reception”.

2 Maart:  Olga heeft Skype sessie in verband met The City is The City (is The City) als 
onderzoekstraject over Citizen-Journalism, met Dani Admiss, Suzy O’hara en 
Victoria Bradbury.
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3 Maart:  Koen is aanwezig tijdens een raadscommissie over de Raad van Cultuur in het 
Natlab, waarin het Natlab gepresenteerd wordt en Baltan een aantal vragen 
beantwoordt over haar eigen werking.

4 maart:  Vernissage van de expo OPEN WORLD bij de Kazerne, waarin Baltan bij-
draagt met het werk N Cycle van David Marin, geproduceerd en het kader 
van Age of Wonderland. Het werk staat in de expo tentoongesteld en te koop 
aangeboden.

6 maart- 1 Mei:  The Plant Sex Consultancy. Designing for the non-human other. Expositie in 
de Dick Raaijmakerszaal. De PSX Consultancy is een research project waarin 
de kunst en wetenschap van reproductie strategieën bij planten worden onder-
zocht. In het project ontwerpen Špela Petrič en Pei-Ying Lin prototypes van 
objecten die het genot en de productiviteit tijdens reproductie stimuleren: seks 
toys voor planten. De expositie toont de resultaten die Petrič en Lin tot nu toe 
behaald hebben. +/- 850 bezoekers.  
→http://www.baltanlaboratories.org/article/presentation/the-plant-sex-consultancy 

7 Maart:  Workshop: Designing Sex Toys for Plants. Na een introductie over de basics 
van reproductie bij planten, kregen deelnemers hun eigen plant-client toege-
wezen. Samen met Špela Petrič en Pei-Ying Lin analyseerde deelnemers het 
sexuele trauma van hun plant-client en ontwierpen zij een ‘sex toy’ om dit trau-
ma weg te nemen. De prototypes gemaakt tijdens de workshop zijn opgenomen 
in de expositie The Plant Sex Consultancy. 15 deelnemers – uitverkocht.  
→http://baltanlaboratories.org/article/workshop/designing-sex-toys-for-plants

11 en 12 maart:  Koen en Olga reizen samen met Julie Vandenbroucke (Arteconomy) naar 
Bremen voor een eindpresentatie van een Europees project Creative Cities. 
Contacten worden gelegd voor deelname in een vervolgproject en ook wordt 
de samenwerking tussen Baltan en Arteconomy verder besproken.

12 maart:  Ton van Rooij publiceert een artikel over Age of Wonderland 2014 in Holland 
Focus Magazine:  

→http://baltanlaboratories.org/article/report/age-of-wonderland-report-by-ton-van-rooij  

→http://www.baltanlaboratories.org/_pdf/ArticleAOWHollandFocus.pdf  

→http://www.baltanlaboratories.org/_pdf/AOWTonvanRooijLongversion.pdf 

15 maart:  Olga Mink is te gast bij de talkshow ‘Eindhoven Uit de Kunst’. Een talkshow in 
Café Kraaij en Balder.  
→http://www.eindhovenuitdekunst.nl. 

19 maart:  Persbericht: From Idea to startup. Baltan Laboratories and Eindhoven 
Startups Foundation building the local maker community waarin de samen-
werking tussen Eindhoven Startup Foundation en Baltan Laboratories wordt 
aangekondigd.  

→http://baltanlaboratories.org/article/news/press-release:-from-idea-to-startup  

→http://eindhovenstartups.com 

24 Maart:  Olga en Christine geven een presentatie over Age of Wonderland tijdens 
DDW Meet up.

24 maart:  Koen modereert twee sessies tijdens een bijeenkomst voor CICI projecten 
in Brussel, waar gesubsidieerde projecten advies krijgen van elkaar en van 
externe experts over hoe ze hun projecten efficiënt kunnen ontwikkelen en 
valoriseren. 

25 en 26 maart:  Research project: E.E.G. Kiss. Kissing experiments with E.E.G. head sets. 
Karen Lancel en Hermen Maat onderzoeken met de EEG Kiss hoe een kus 
in data omgezet kan worden. Voor hun onderzoek monitorden zij op 25 en 
26 maart kussen van koppels en interviewden hen over hun ervaringen. Op 
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26 maart vond een afsluitende expertmeeting plaats met onderzoekers van 
Philips en Holst Centre, software programmeurs van Fourtress, kunstenaars-
duo Lancel/maat en medewerkers van Baltan over het analyseren en bespre-
ken van de verzamelde data en om de vervolgstappen te bepalen. 8 kussers 
aanwezig. Bij de expertmeeting waren 50 mensen aanwezig.  
→http://baltanlaboratories.org/article/research-project/eeg-kiss/ 

APRIL	

 Permanente werkplek voor Sami Sabik gemaakt in de Baltan Basement waar 
hij kan werken aan zijn verschillende projecten. 

 Baltan Studio: de kick-off van de opdracht What is Baltan. De Studio krijgt de 
opdracht om 3 concepten te ontwikkelen die op een onconventionele manier 
de identiteit van Baltan Laboratories aan het publiek kunnen overbrengen. 

 Baltan Studio: de kick-off van de opdracht MobiOne. De Studio krijgt van 
CORE (KU Leuven) de opdracht om scenario research te doen voor MobiOne 
Core, een project van CORE over een hybride elektronisch voertuig, ontwor-
pen voor het gebruik in de stad. 

1 april:  Desta Matla begint als stagiaire bij Baltan Laboratories. Zij zal zich richten 
op de organisatie van het DITfestival waar Baltan Laboratories met een Open 
Hack The Body Lab aan deelneemt. 

1 april:  Lorenzo Gerbi begint op freelancebasis bij Baltan Laboratories. Hij is betrok-
ken bij de het Studio project en de productie van Age of Wonderland 2015.

1 april:  Angela de Weijer begint op freelancebasis als programma manager van het 
Hack the Body programma. 

1 april:  Olga wordt geïnterviewd door journalist Katrien Spijkerman voor een interac-
tieve luister-tour op Strijp-S.

9 april:  Open Lab quarterly meet-up.  Deze eerste meet-up van de Open Lab commu-
nity is tevens de kick-off van het Open Hack the Body Lab traject (9 april – 14 
mei) in aanloop naar DITfest op 14 mei. Tijdens dit traject werken geïnteres-
seerden in het thema technologie-menselijk lichaam aan hun projecten en heb-
ben zij de mogelijkheid om hun project verder te ontwikkelen.  15 personen 
aanwezig.  
→http://baltanlaboratories.org/article/open-lab/open-hack-the-body-lab 

→http://www.baltanlaboratories.org/article/open-lab/baltan-open-labs-quarterly-meetups 

13 april:  Angela en Koen hebben een meeting in Den Haag met TodaysArt en bespre-
ken een samenwerking op korte en lange termijn in het Hack the Body 
programma.

15 april:  Reframing the Future of Work. Reframe sessie onder leiding van Dick Rijken, 
lector informatietechnologie en samenleving en directeur van Steim. Tijdens 
deze dag wordt het ‘probleem’ van mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt op verzoek van Gemeente Eindhoven ge-reframed. Baltan bracht 
20 creatieven, professionals en geïnteresseerden uit haar netwerk samen voor 
deze sessie. 20 deelnemers. 

16 april:  Opening van VPRO medialab. Lancel en Maat voeren het EEG Kiss experi-
ment uit voor de gasten aanwezig op de opening van het VPRO medialab in 
het Natlab. Het project maakt de tongen los (no pun intended) en zorgt voor 
levendige en inspiratievolle gesprekken.
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17 april:  Presentatie van de Reversi OLED cube bij de Holst Centre partner meeting. 
Een project dat het STUDIO team in opdracht van Holst Centre ontwikkeld 
heeft. 150 aanwezigen.  
→https://www.youtube.com/watch?v=FfwkOHtBt18 

20 april:  Baltan Bestuursvergadering waarin de jaarrekening wordt gepresenteerd en 
een update over de strategische richting die Baltan uitgaat.

23 – 25 april:  Olga Mink bespreekt een potentiële samenwerking met de Delfina Foundation 
in verband met het Age of Wonderland programma en The Politics of Food, 
met onder andere curator Nat Muller. Een kennismakingsgesprek met Open 
Innovation Lab in verband met ISEA2015. Een gesprek met PhD onderzoek-
ster Dani Admiss in verband met Somerset House en Irini Papadimitrou van 
het V&A Museum en Watermans in Londen.  

28 april:  De Baltan Studio organiseert een Disign Night/ workshop bij KU Leuven 
in het kader van de opdracht MobiOne. Een workshop met het CORE net-
werk om personas van mogelijke gebruikers van het voertuig te ontwikkelen. 
Hierdoor worden de wensen van mogelijke gebruikers inzichtelijk, deze kun-
nen vervolgens vertaald worden in een ontwerp. 

29 april:  Olga bespreekt samenwerking met Hester Swaving en Thomas Blom over het 
We are Data project. De intentie voor samenwerking wordt uitgesproken als 
onderdeel van het Hack the Body programma.

30 April:  Tussentijdse presentaties van de Fontys Minor op de Fontys Academie.

MEI	2015	

11 Mei:  Olga woont gezamenlijke interventure bij van LinC bij het Mediafonds Amsterdam.

12 – 17 mei:  Olga gaat op uitnodiging van Elektra / International Sound Art Biennial 
naar Montreal in Canada voor het bezoekersprogramma en de International 
Marketplace for Digital Art. Ze geeft een invited talk over Baltan en bespreekt 
met Chris Salter (Hexagram, Concordia University) het vervolg traject van 
Qualified Self.

13 mei:  DIT diner. Age of Wonderland Fellow Symbat verzorgt een van de gangen vol-
gens de TOI traditie in Kirgizstan. Koen en Symbat krijgen als 2 van een zestal 
sprekers de kans om tijdens de avond het aanwezige publiek toe te spreken. 

14 mei:  Open Lab at DITfest. Open Hack-the-Body Lab in Radio Royaal. Een mid-
dag rond 6 projecten over het Hack-the-Body thema. Het publiek denkt mee 
over de mogelijkheden, problemen en ontwikkelingen voor de deelnemende 
projecten. Deelnemende projecten: Dialogue 01 van Alissa+Nienke; Patrun 
van Rowan Verbraak; Segregation of Joy van Govert Flint; Code Composer van 
Jasper Kloosterboer; Soundlab van Ricky van Broekhoven; en Craft Stories van 
Emma van Zoelen. 50 deelnemers.  
→http://baltanlaboratories.org/article/open-lab/open-lab-at-ditfest  

→http://ditfest.nl/wat-is-dit/ 
 Video van Rowan Verbraak:  

→https://www.facebook.com/baltanlaboratories/videos/10203949062677432/?fref=nf  

18 – 23 mei:  Age of Wonderland incubation week. Zes geselecteerde internationale deel-
nemers uit het Hivos netwerk komen voor een week naar Nederland om hun 
projectvoorstellen uit te werken, inspiratie op te doen en kennis te maken met 
potentiele partners in Eindhoven. Het programma bestaat uit verschillende 
events en netwerk momenten: 
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18 mei:  Introductie bij Design Academy Eindhoven (DAE) 

19 mei:  Meet & Greet met lokale makers tijdens PROUD sessie

20 mei:  Think-, make- en do-tank sessies met studenten Food-Non Food van DAE

21 mei:  Bezoek Hivos in Den Haag + Provocative Seminars: Hidden Hunger

22 mei:  Fietstocht met afsluitende borrel bij Garden Mania. 

19, 26 en 27 mei:  Workshop Lab Of the Future. Baltan organiseert in TAC drie parallelwork-
shops met telkens een tiental deelnemers. In totaal zijn 30 toonaangeven-
de Eindhovense organisaties uit cultuur, overheid, kennis en bedrijfsleven 
uitgenodigd. 20 wonen een van de workshops bij en 6 anderen volgen een op 
een gesprekken. Onder leiding van moderator Carina Weijma onderzoeken de 
aanwezige partijen de mogelijkheid voor structurele cross-sectorale samenwer-
king in Eindhoven. Tijdens deze workshops wordt de basis gelegd van onder 
meer de consortia achter Bliksem en Donderdag en Open Labs Eindhoven/
Creative Ring. 

21 mei:  Provocative Seminar on Food: Challenging our current food system. Er wordt 
meer voedsel op de wereld geproduceerd dan ooit tevoren. Toch is een wereld 
waarin alle mensen toegang hebben tot gezond en voedzaam voedsel, gepro-
duceerd op een manier waarmee voedselveiligheid gewaarborgd wordt nog ver 
weg. Tijdens deze avond in het Natlab spreken genodigden over het huidige 
voedselsysteem, de problemen daarvan en de mogelijke oplossingen. Sprekers: 
Carol Gribnau (Directeur van het Green Society Department van Hivos); Arne 
Hendriks (Curator en ambassedeur van DDW 2014); Klaas de Vries (Adviseur 
Food & Nutrition Security and Private Sector Development voor het cen-
trum vsn Development Innovation in Wageningen); Yoyo Yogasmana (Age of 
Wonderland kunstenaar); Gus van der Feltz (Global Director City Farming, 
Philips); and Maria Teresa Nogales (Age of Wonderland kunstenaar en oprich-
ter en directeur van Alternativas). +/- 120 mensen aanwezig. 

 →http://baltanlaboratories.org/article/lecture/provocative-seminar-on-food  

→http://www.ageofwonderland.nl 

 Verslag Lorenzo Gerbi:  
→http://baltanlaboratories.org/article/report/report-provocative-food-seminar-in-natlab  

→http://www.baltanlaboratories.org/_pdf/ProvocativeSeminars9_Report.pdf 

 Video registratie en live stream door OpenWebcast.nl:  
→https://vimeo.com/131529838 

27 mei:  Olga Mink en Christine Wagner bezoeken wethouder Mary-Ann Schreurs en 
bespreken de ambitie en inhoud van het Age of Wonderland project voor de 
komende drie jaar.

30 mei – 6 sept.:  Silence of the Amps van Gert41 is te zien in de Dick Raaijmakerszaal. Silence 
of the Amps is een geluidsinstallatie gemaakt van oude geluidsapparatuur, 
ingepakt in wax papier, die op een lage frequentie resoneert. Dit experiment is 
een eerste versie van de installatie door kunstenaar Gert41.  
→http://baltanlaboratories.org/article/exhibition/silence-of-the-amps 

JUNI 

1 juni:  Olga en Christine spreken Thomas Widdershoven (Directeur Design Academy 
Eindhoven) in verband met de structurele samenwerking voor Age of Wonderland.

2 juni:  Baltan is samen met Solliance, Holst Centre, de BOM en Spark organisator 
van een Smart Cities Workshop tijdens de Dutch Technology Week. Locatie: 
De Kazerne. 80 geselecteerde genodigden uit bouw, technologie, overheid en 
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creatieve sector onderzoeken er de afstand tussen technologische mogelijkhe-
den en de implementatie van vernieuwende toepassingen. Baltan’s Open Labs 
format wordt gebruikt voor de organisatie van de discussies. Baltan modereert 
zelf een van de vier thema’s. 

3 juni:  Olga ontvangt studenten van de Rietveld Academy Amsterdam die onder 
leiding van Claire Butcher Baltan bezoeken. Olga laat ze de expo Silence of the 
Amps van Gert41 zien en vertelt over Baltan Laboratories.

11 Juni:  De N Cycle van David Marin Roma wordt van de OPEN WORLD expo in de 
Kazerne naar het Ketelhuis verplaatst. 

11 juni:  Koen geeft samen met Arteconomy op de Spaanse ambassade in Brussel een 
presentatie over kansen in de Creatieve Industrie aan een groep van vijftig 
Spaanse expats. 

12 Juni:  Olga verwelkomt Van Abbe Stichting op initiatief van Sietske Aussums (Trudo) 
en geeft een rondleiding door het Natlab gebouw en vertelt over de filosofie 
van Baltan Laboratories.

17 juni:  Reframing the future of work #2 vindt plaats bij Baltan onder leiding van Dick 
Rijken. De workshop is een initiatief van Gemeente Eindhoven, met Peter 
Veeke, Olga Mink en Inge van de Vorst. Wethouder Staf Depla woont deze 
tweede sessie bij.

19 juni:  The City is The City (is the City). Workshop onder leiding van Suzy O’Hara, 
Victoria Bradburry en Olga Mink over de relatie en verhouding tussen kunst 
en citizen-journalism. Deelnemers worden uitgenodigd om ideeën te ont-
wikkelen die de relatie tussen kunst en burgerjournalistiek onderzoeken. De 
workshop wordt bijgewoond door ontwerpers, kunstenaars, journalisten, 
studenten en andere geïnteresseerden. 13 deelnemers.  
→http://baltanlaboratories.org/article/workshop/the-city-is-the-city-(is-the-city)/ 

 Video OddOne: 
 →https://vimeo.com/132851351 

22 juni;  Olga en Christine pitchen Age of wonderland voor de commissie van de BKKC 
Impulsgelden in Tilburg. Aanwezige juryleden zijn Liesbeth Jans en Gosuin 
van Heeswijk (programmaleiders), Cas Smithuijsen (juryvoorzitter), Simon 
Kentgens, Els de Wit, Ernst Houdkamp, Jellichje Reijnders en Uli Schnier.

23 juni:  Koen woont een meeting bij van de Creative Ring, een initiatief om makers, 
bedrijven en organisaties in Europese hotspots voor innovatie met elkaar te 
verbinden. 

25 juni:  Baltan Studio presenteert haar onderzoek en concepten voor de What is 
Baltan? opdracht. De Studio heeft 3 concepten ontwikkeld:

 1: Identity Lab: een serie van 4+1 events (1 maand, 1 event per week + een 
feest) die Baltans identiteit in co-creatie met het publiek, partners, en perso-
neel zullen vormgeven. 

 2: Time, Space, Topic: Wat je bent is wat je doet. Dit concept wil helder com-
municeren wat Baltan allemaal gedaan heeft, doet en gaat doen. Hiervoor 
wordt een kalender/agenda interface gebruikt die het mogelijk maakt om de 
Baltan Basement als een ontmoetingsplaats en lab te gebruiken. Daarnaast 
een onderwerp gestuurde navigatie van de Baltan website om inzichtelijker te 
maken met welke onderwerpen Baltan bezig is. 

 3: Untourage: Een webserie van video registraties van tours die geleid worden 
door een kunstenaar/designer of wetenschapper/ingenieur afhankelijk van de 
locatie van de tour. Wat kunnen we leren van een wetenschapper die een tour 
geeft door een museum of een wetenschappelijk experiment dat wordt uitge-
legd door een kunstenaar?
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25 juni:  Cristian Boscheri organiseert de workshop #Braincandies in de Baltan 
Basement.  
→http://www.meetup.com/Eindhoven-Social-Learning-Community/events/222813031/ 

30 juni:  Toekomstig Age of Wonderland stagiaire Arjanne Bode komt een dag mee-
lopen om alvast kennis te maken met Baltan en de mensen verbonden aan het 
Age of Wonderland programma. In augustus begint Arjanne haar stage. 

30 juni:  Koen zetelt in Beroepenveld commissie ICT en Lifestyle van Fontys, waarin 
feedback wordt gegeven op de inhoud, kwaliteit en relevantie van de opleiding 
voor het bedrijfsleven.

JULI 

1 juli:  Marlou geeft een groep Masterstudenten Kunsteducatie van ArteZ een rond-
leiding en informatie Baltan, en laat ze de expositie Silence of the Amps zien. 7 
personen. Via Robert de Vaan. 

1 juli:  Publieke demonstratie bij van het Flow project, tijdens B-Classic festival in 
Genk. Flow is een onderdeel van het Hack the Body programma.

2 juli:  Koen, Carmin en Lorenzo beoordelen de eindprojecten van de Fontys ICT 
Minor “Art en Technology”.

3 juli:  Toekenning subsidie Renewable Futures door EU programma Creative 
Culture samen met RIX-C (Riga, Letland), Ars Longa (Parijs, Frankrijk), 
Hogskolen I Oslo og Akershus (Oslo, Noorwegen),  Aalto-Korkeakoulusaatio 
(Espoo, Finland), Liepaja University (Liepaja, Letland) en Fundacio privada 
AAVC (Barcelona, Spanje).  

7 juli:  Baltan Studio: Briefing van het Low Power project van Holst Centre. Opdracht 
om voor de Holst Centre partner meeting in IoT applicaties een demonstratie 
van een ‘low power’ circuit te maken. Deze demonstratie moet het mogelijk 
maken om de concepten van ‘low power’ circuits ook aan een breder, niet tech-
nisch publiek uit te leggen.

8 juli:  Olga en Koen presenteren de artistieke visie van Baltan Laboratories aan het 
bestuur. Anastasia Van Gennip, adjunct-directeur Van Abbe Museum woont 
de vergadering bij als gast. 

8 juli:  EEG-kiss experimenten in de Research labs van Philips op High Tech Campus 
Eindhoven.

9 juli:  Expertmeeting Hack the Body in de Baltan Basement. De projecten krijgen 
een update over het Hack the Body programma. Nieuwe partners presenteren 
zichzelf: TodaysArt, Manus Machina, Ricky van Broekhoven, Daniel de Bruin. 
Lopende projecten geven een status update: EEG Kiss, Flow, Qualified Self, 
WE ARE DATA. Na de middag discussiëren de aanwezigen over 3 thema’s: 
feedback and data interpretation through visualisation and sonification; bio 
syncrony; en hack the body collaborative timeline. 

11 juli – 13 juli:  Olga bezoekt de Biënnale in Venetië en spreekt met Raitis en Rasa Smits van 
RIXC (LV) i.v.m. de EU samenwerking Renewable Futures. De intentie om een 
Renewable Futures conferentie in 2017 in Eindhoven te organiseren wordt 
uitgesproken.

15 Juli:  We ontvangen het goede nieuws dat de Age of Wonderland aanvraag wordt 
gehonoreerd door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Vanuit 
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het programma Internationalisering, steunt het Stimuleringsfonds de 2015 
editie van Age of Wonderland met €40.000,-.

16 juli – 16 sept.:  Level of Confidence van Rafael Lozano-Hemmer wordt gepresenteerd in 
de Natlab foyer. Level of Confidence (Nivel de Confianza in het Spaans) 
van Rafael Lozano-Hemmer gebruikt een camera met gezicht-herkenning 
die getraind is met de gezichten van de 43 verdwenen studenten van de 
Ayotzinapa school in Iguala, Mexico. Als je voor de camera staat vergelijkt de 
camera jouw gezicht met dat van de 43 verdwenen studenten. De installatie 
zal nooit een 100% positieve match vinden, omdat we weten dat de studenten 
zeer waarschijnlijk vermoord en verbrand zijn. 

 →http://baltanlaboratories.org/article/installation/level-of-confidence 

17 juli:  Olga Mink (Baltan), Geert-Jan Bogaerts (VPRO) en Brendan Vos (Plaza 
Futura/Natlab) fungeren als juryleden voor de Virtual Reality Hackathon van 
VPRO Medialab.

20 juli:  Koen verzorgt een Makey Makey workshop voor de management dag van het 
Havo docenten team van het Sondervick College (12 personen). 

20 juli:  We ontvangen het goede nieuws dat The Art of Impact Age of Wonderland 
voor 3 edities (2015, 2016, 2017) ondersteunt als één van de 36 gehonoreerde 
projecten met €240.000,-. 

22 juli:  We ontvangen het goede nieuws dat de BKKC Impulsgelden het Age of 
Wonderland project in 2015 gaat ondersteunen met €40.000,-. BKKC advi-
seert om een vervolg aanvraag voor de volgende edities in te dienen bij het 
Brabant C-fonds.

22 juli:  Cees Jan Mol (bestuursvoorzitter Baltan) ondertekent een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde duur met Olga Mink.

AUgUSTUS 

21 augustus:  Stagiaire Desta Matla sluit haar stage periode af.

24 augustus:  Age of Wonderland stagiaire Arjanne Bode begint aan haar stage. 

SEPTEMBER	

2 sept:  Fontys Future Media lab en Baltan zeggen partnership toe voor minimaal 
academiejaar 2015-2016 en intentie tot langere termijn.

4 september:  Koen bespreekt Lab of the Future status met Robert Elbrink, Sandra Janssen-
Poelman en Vera Winthagen (Gemeente Eindhoven)

6 september:  Finissage Silence of the Amps. Take-Away Art. Onderdeel van Hallo Cultuur! 
2015. Gert41 breekt zijn installatie Silence of the Amps af en geeft de inge-
pakte apparatuur cadeau aan het publiek. Met muziek van Nick LeBeat. +/- 30 
aanwezigen.  
→http://baltanlaboratories.org/article/exhibition/silence-of-the-amps  

→http://www.hallocultuur.nl/hallo-cultuur-in-natlab-door-baltan-laboratories/ 

8 september:  Koen en Olga geven introductiepresentatie bij Fontys Future Medialab
17 september:  Age of Wonderland fellows Ahadi Katera en Arie Syarifuddin komen aan  

in Eindhoven.
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17 September:  Baltan Studio: Organisatie introductie week workshop voor nieuwe leden van 
het MobiOne projectteam. De Studio organiseert een 1-daagse workshop om 
het project te introduceren bij nieuwe deelnemers en te brainstormen over 
de voortgang van de verschillende sub groepen (drivetrain, suspension, app, 
design, convoy driving)

25 september:  Officiële launch van het meerjarige open innovatieprogramma Hack the Body 
op TodaysArt Den Haag. In de middag organiseert het Hack the Body pro-
gramma een besloten expertmeeting met discussies rond de thema’s Biometric 
synchronization; Hardware for biometric sensing and feedback; en Software: 
algorithms and platforms. In de avond werd het Hack the Body programma 
gepresenteerd aan het publiek van TodaysArt als onderdeel van het ‘Bright 
Collisions Symposium’ in de sessie ‘Sensory Experience and Enhanced Realities’.  
→http://baltanlaboratories.org/article/event/hack-the-body-during-todaysart 

→http://todaysart.nl/2015/symposium-info/  

→http://baltanlaboratories.org/article/news/official-launch-hack-the-body-program 

27 september:  Age of Wonderland fellow Sari Dennisse komt aan in Eindhoven.

30 september:  Koen woont partnerevent CORE bij in Leuven:  
→www.thinkcore.be

30 september:  Baltan Studio: Presentatie van MobiOne scenario onderzoek op het CORE 
netwerk event. De Studio presenteert een aantal videos van elk 30 seconden 
die situaties laten zien waarin het voertuig beter kan presenteren dan een auto, 
fiets of openbaar vervoer. 

OKTOBER	

1 oktober:  Age of Wonderland fellows Achmad Fadil, Yoyo Yogasmana en Symbat 
Satybaldieva komen aan in Eindhoven. 

6 oktober:  Age of Wonderland workshop bij Tomato World in Westland, mede georga-
niseerd door Rijnconsult, een consultancy in de Agribusiness. De zes fellows 
gaan in interactie met bedrijfsleiders van oa. Friesland Campina, Coppers 
Diervoeding, GreenCo en United Fish Auctions. Rijnconsult is erg enthousiast 
over de sessie en zal in de toekomst betrokken blijven bij Age of Wonderland 
en connecties met het bedrijfsleven faciliteren. 

8-9 oktober:  Olga bezoekt samen met Wiepko Oosterhuis de Renewable Futures conferen-
tie in Riga en bespreekt de samenwerking voor een tweede conferentie in 2017 
als onderdeel van de EU samenwerking. Tijdens de conferentie geeft Olga een 
korte presentatie over Baltan. 

12 oktober:  Koen en Lorenzo bespreken samenwerking met Avans de Bosch 
(Communicatie en Multimedia)

12 oktober:  Koen en Lorenzo bespreken partnership in Hack the Body met Nobel Saunas 
Rosmalen

13 oktober:  Koen geeft een presentatie “A Human perspective on technology” voor een 
honderdtal genodigden (medewerkers en zakenrelaties) van TMC:  
→www.tmcporch.com 

16 oktober:  Baltan Studio neemt de eerste aflevering van de Untourage webserie tijdens 
de Holst Centre Partner Meeting op (onderdeel van What is Baltan?). Untour 
guide: Annie Fletcher, hoofd curator bij het Van Abbemuseum. 
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19 oktober:  Koen geeft rondleiding en presenteert challenge aan “Hack the city” hacka-
thon georganiseerd door Isocarp: www.isocarp.org 

23 oktober:  Baltan en VPRO Medialab organiseren samen met Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie een debat over de rol van stadslabs voor innovatie. Het 
debat past in een reeks debatten bij MU. Het inhoudelijk erg relevante debat 
wordt slechts matig bijgewoond vanwege een aantal parallel events op andere 
locaties tijdens de DDW.

17-25 oktober:  Age of Wonderland: Balancing Green & Fair Food. Tijdens de Dutch Design 
Week organiseren Baltan en Hivos de tweede editie van Age of Wonderland 
omtrent het thema voedsel. Een week vol presentaties, workshops, gesprekken 
in een expositie. Het wordt een succesvolle editie met als hoogtepunt de uitrei-
king van de Next Nature ECOcoin aan Yoyo Yogasmana. 

 →http://www.ageofwonderland.nl | Aftermovie: https://vimeo.com/146903417  

Foto's: →https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157660341644842  

Blogs: →http://www.ageofwonderland.nl/process 

 
17 oktober:  Focus op Compost: 
 -Food Fertilizer. How to make food-waste fortified organic fertilizer. 

Workshop van Ahadi Katera.
 - Back to Nature is more than a slogan. Lezing van Yoyo Yogasmana over het 

belang van natuur in de cultuur van Kasepuhan Ciptagelar.

18 oktober:  Focus op Rijst:
 - Holy Rice Meal. Yoyo Yogasmana en zijn vrouw maken rijst en eten samen 

met het publiek terwijl ze vertellen over de cultuur van Kasepuhan Ciptagelar 
en het belang van rijst in hun cultuur.

 - The Origin of Rice from the Story of Sulamjana. Lezing van Yoyo Yogasmana 
over de heilige rijst in Kasepuhan Ciptagelar. 

 - Food & Nourishment Life-Cycle. Interactieve presentatie van Sari Denisse 
over de voedsel teken en hoe we die kunnen veranderen door ons alternatieven 
in te beelden. 

19 oktober:  Age of Wonderland’s Future Food Seminar. From challenging to designing 
our future food system met VIP-diner en rondleiding. Sprekers van de avond 
omtrent het voedsel thema zijn Marcel Beukeboom (hoofd Food & Nutrition 
Security op het ministerie van buitenlandse zaken), Koert van Mensvoort 
(kunstenaar en filosoof, bedenker van het Next Nature concept en ambassa-
deur van DDW 2015), Prof. Dr. Ir. Gerard de Vries (adviseur van WWR), Nat 
Muller (curator van The Politics of Food bij de Delfina Foundation in Londen), 
en Mr. Ruyonga (burgemeester van Fort Royal, Uganda). Video registratie: 
→https://vimeo.com/147826550 

→https://vimeo.com/148327684  

Verslagen:  
→http://www.ageofwonderland.nl/process    

20 oktober:  Focus op water:
 - Re-designing / re-defining the plastic bottle. Workshop door Achmad Fadil 

over nieuwe manieren om de plastic waterfles te ontwerpen. Deze nieuwe 
‘lego bottle’ motiveert mensen om de plastic fles te bewaren en te gebruiken in 
plaats van weg te gooien.

 - What’s the name of that lake under Mexico City? Presentatie van Sari 
Dennisse over de Chinampas, boeren in Mexico-City die op de traditionele 
manier voedsel produceren.

 - TOI Dinner Hack. Bring Your Own Dinner. Pop up lab van Symbat 
Satybaldieva bij Garden Mania. Deelnemers namen etensrestjes mee om 
gezamenlijk een feestmaal te hebben. Een alternatieve manier om een TOI te 
houden, een traditioneel Centraal Aziatisch feestmaal gehouden bij speciale 
gelegenheden zoals een trouwerij of begrafenis. De traditionele TOI wordt 
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voor grote groepen, soms wel 800 man, gehouden, waarbij vaak veel voedsel 
overblijft en de organisatoren geregeld failliet gaan door de hoge kosten. 

21 oktober:  Focus op landbouw:
 - Holy Rice Meal. Yoyo Yogasmana
 - Co-designing infographincs. Visualising alternative models of food consump-

tion. Workshop door Sari Dennisse.
 - The Lunar Calendar System and Farming Practice at Kasepuhan Ciptagelar. 

Presentatie door Yoyo Yogasmana.
 - Smart and Green Recycling. Using Green ICT as an enable to encourage 

 waste seperation and collection in low income countries. Presentatie door 
Ahadi Katera.

 - Olga spreekt Chris Koppens, directeur BKKC en geeft rondleiding over expo-
sitie Age of Wonderland. Een vervolgafspraak voor meer inhoudelijke samen-
werking wordt binnenkort ingepland.

22 oktober:  Focus op klei:
 - Drawing sessions Imaginary Tables. Dreams and Nightmares around Food. 

Workshop door Sari Dennisse.
 - The Story of Clay in the village of Jatiwangi. Presentatie door  

Arie Syarifuddin.
 - Clay = Food. Pop-up lab door Arie Syarifudden waarin Arie samen met de 

deelnemers de mogelijkheid van klei als voedsel onderzocht.

23 oktober:  Focus op plastic:
 - Bottle Brick Design. Workshop door Achmad Fadillah waarin Fadil samen 

met de deelnemers de werkbaarheid van een waterfles ontworpen als een lego 
blokje, de LEBO, onderzocht.

 - Gemma Medina (Arte Util), leidt interne discussie met Age of Wonderland 
fellows om te onderzoeken welke projecten kunnen worden opgenomen in het 
Arte Util- archief.

24 oktober:  Focus op overvloed:
 - Holy Rice Meal. Yoyo Yogasmana.
 - Feast of Food. Mapping Images of TOI. Presentatie door Symbat 

Satybaldieva.
 - Culinary Culture and tradition of the Village of Kasepuhan Ciptagelar. 

Presentatie door Yoyo Yogasmana.

25 oktober:  Focus op veerkracht:
 - Holy Rice Meal. Yoyo Yogasmana
 - Turning our traditional wasteful ways into worth for the future. Presentatie 

door Ahadi Katera over de waarde van afval.
 - Finnisage and Nomadic Food Tasting. Finissage van het Age of Wonderland 

programma met een performance van Yoyo, workshops geleid door Katera en 
de nomadische proeverij van Symbat. 

Tijdens DDW:  Olga en Christine Wagner (Hivos) spreken met Tabo Goudswaard van The Art 
of Impact, en leiden hem langs de expositie.

30 oktober:  De Age of Wonderland fellows keren terug naar huis. Behalve Katera, die geeft 
nog een lezing tijdens een internationale conferentie in Den Haag. Einde van 
het residentie onderdeel Age of Wonderland ‘Green and Fair Food’.

27 oktober:  Baltan Studio: Concept presentatie van het Low Power project bij Holst 
Centre.

29 oktober:  Koen en Olga bespreken programmaopzet met (en in) Pakhuis De Zwijger in 
kader van Europe by People programma gelinkt aan EU-voorzitterschap.
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NOVEMBER	

3 november:  Als onderdeel van het partnership neemt Fontys Future Media Lab intrek in 
de Baltan Basement. Dit om de kruisbestuiving tussen de studenten en het 
Baltan netwerk te maximaliseren. De studenten krijgen hier lessen, experi-
menteren en bouwen hun installaties. 

11 november:  Koen geeft rondleidingen bij Holst Centre en Baltan aan delegatie van 
ArtScience faculteit Den Haag

12 november:  Olga ontvangt LinC Certificaat persoonlijk overhandigd door Jet Bussemaker 
bij de Universiteit Utrecht.

18 november:  Op uitnodiging van drs. Ricardo del Farra is Olga betrokken als lid van de 
advies commissie voor de Balance/Unbalance Conferentie in Colombia 2016.

18 november:  Olga bespreekt het nieuwe thema Big DADA voor de volgende editie van Age 
of Wonderland in 2016, met bijzijn van curator Arne Hendriks en de Hivos 
afdeling “Accountability & Responsibility.” 

25 november:  Koen woont event bij van Flanders DC in Gent: “Team Up: hoe de creatieve 
sector innovatie stuwt”. Meteen het eindevent voor de CICI projecten die 
Baltan i.s.m. Arteconomy begeleidt. Op aangeven van Baltan is Teresa van 
Dongen een van de sprekers op de avond.

26 november:  De eerste Untourage video komt uit, een nieuwe webserie van Baltan. In deze 
web serie geven tourguides een tour over een onderwerp buiten hun veld van 
expertise. In deze eerste video geeft Annie Fletcher, Chief curator bij het Van 
Abbemuseum een tour in het lab van Holst Centre tijdens de Holst Centre 
partner meeting op 16 oktober.  
→http://baltanlaboratories.org/article/general/untourage   

→https://vimeo.com/146918223 

DECEMBER	

2 december:  Olga neemt deel aan de eerste bijeenkomst als advies in de programmaraad 
voor het event Muziek aan de Dommel in Eindhoven.

2 december:  Koen zetelt in Founders meeting van de Creative Ring

3 december:  Het eerste Bliksem en Donderdag event bij de Kazerne, mede georganiseerd 
door VPRO Medialab, TU/e, High Tech Campus en Baltan, is een laaiend 
succes met grote opkomst. Koen is moderator. Olga woont het event bij als 
deelnemer.  
→https://www.cursor.tue.nl/en/news-article/artikel/sharing-the-spark-during-bliksem-en-donderdag/ 

3 december:  Brancandies #3 wordt georganiseerd in de Baltan Basement. 

4 december:  Olga en Wiepko wonen ieder een dag bij tijdens de tweede editie van het 
Moneylab event ‘Economies of Dissent’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, 
opgezet door Geert Lovink & Institute of Network Cultures. Er worden nieu-
we netwerken aangeboord voor mogelijke samenwerking tijdens Economia.

7 december:  Olga woont de bijeenkomst bij van het Core leadership programma tijdens 
de LinC Cultural Connections in Utrecht. Hierbij pitcht zij het idee voor een 
“Director/Leader in Residence Programma” (denk aan Artists in residence) 
op te zetten waarbij bemiddelaars/leiders in een (internationale) context voor 
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een periode van minstens 4 - 8 weken de kans krijgen om nieuw inzichten op 
te doen en hun expertise delen met de betreffende (buitenlandse) organisatie. 
Het idee wordt enthousiast ontvangen

8 december:  Koen en Olga hebben vervolggesprek met Bert Doedens en Jet Duenk 
(Provincie Noord-Brabant) over wederzijdse visies en ambities en mogelijke 
samenwerking

9 december:  Presentatie van het ontwerpvoorstel van het Low Power project aan Holst 
Centre. De Studio presenteert het voorstel om een game app te ontwikkelen 
die op een interactieve manier het low power concept laat zien aan de hand 
van geheugen en opslag van informatie. De speler wordt uitgedaagd om in drie 
verschillende media (tekst, afbeelding en muziek) de volledige boodschap te 
begrijpen/herkennen. 

10 december:  Koen en Marlou hebben een afspraak met Cultuur ondernemen om te onder-
zoeken of Cultuur Ondernemen iets voor Baltan kan betekenen in het 2017-
2020 subsidie traject.

14 december:  Olga neemt deel aan de eerste TEDx  Eindhoven bijeenkomst als Raad  
van advies.



BALTAN LABORATORIES                           JAARVERSLAG 2015 36

Communicatie Baltan Laboratories

Baltan stelt zichzelf als organisatie niet voorop, maar de realisatie van de 
gemeenschappelijke ambitie. Dit geldt ook voor de communicatie die Baltan 
nastreeft.

De communicatie vindt plaats op drie niveaus:
 
	 •	 corporate
  wat is Baltan, waar staat het voor, wat wil Baltan bereiken,  
  in welke constellatie van partners en samenwerkingen  
  gebeurt dit.

	 •	 thematisch	
  welke thematische programmalijnen zijn uitgezet, waar  
  staan die voor, welke projecten en samenwerkingen horen  
  erbij, wat is de voortgang.

	 •	 per	project	
  communicatie per project, op basis van doel, doelgroep  
  en inhoud project.

Doelgroepen

De doelgroepen van Baltan zijn internationaal en uiteenlopend, zoals normaal 
is bij een Lab van de toekomst dat verbindingen legt:
 
	 •		creatieven	(kunstenaars,	designers,	onderzoekers,	makers)
	 •		kennisinstellingen	(docenten,	onderzoekers	en	studenten)
	 •		partners	(cultureel,	bedrijfsleven,	wetenschap)
	 •		(algemeen)	publiek
	 •		pers	met	de	vakgebieden:	technisch,	kunst,	wetenschap,	 
  live science en media art
	 •		subsidiënten	/	overheden

Communicatie

Bij alle communicatie wordt gekeken naar de content van de communica-
tie: inspiratie, informatie en expertise en de doelgroepen die bereikt mogen 
worden. Per communicatiemiddel dat wordt ingezet en het type communicatie 
(corporate, thematisch en per project) wordt een mix gekozen van deze drie 
typen content in beeld en tekst. 

Baltan zet in op het bereiken van de juiste personen in de breed gedefinieerde 
doelgroepen via (veelal) digitale communicatie. De definitie van ’juiste perso-
nen’ is divers: dit zijn bijdragers zijn aan projecten, personen verbonden aan 
(inter)nationale partners of thema’s, maar ook thought leaders van een bepaald 
gedachtegoed. Deze personen worden (tijdelijke) ambassadeurs Baltan en 
helpen de communicatie van wat Baltan als verbinder wil delen. Deze ambas-
sadeurs bereiken hun eigen achterban via social media en word of mouth, met 
inhoud die voor hen relevant is. Baltan is de eerste zender van de boodschap 
(content), maar niet de eigenaar. Het gedachtegoed voor gedeeld.
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Doelen

De communicatiedoelen van Baltan en de samenwerkende partijen zijn:
 
	 •		delen	van	kennis	en	inspiratie;	(positieve)	perceptie	rondom 
  projecten en ideeën op het snijvlak van kunst, design,  
  technologie en wetenschap doen toenemen bij de  
  ambassadeurs en de groepen die zij beïnvloeden;

	 •		met	partners	samenwerken	in	communicatie	om	de	 
  doelgroepen te bereiken;

	 •		het	communiceren	van	de	projecten	en	de	inhoud	ervan,	 
  bij de doelgroepen en ambassadeurs;
 
	 •		het	creëren	van	een	olievlek	in	communicatie,	waarbij	het	 
  delen van expertise, inspiratie en informatie voorop staat.

Middelen

Per project, thematische programmalijn en voor de corporate communicatie 
wordt een specifiek tactisch communicatieplan gemaakt waarin de doelen, 
content, middelen, timing en budget wordt opgenomen. Baltan maakt bij com-
municatie onderscheid tussen eigen middelen van Baltan, social media en PR. 

Eigen middelen: – corporate website 
 – website per project (bij grotere projecten)
 – e-nieuwsbrief / e-invite 
 – Baltan Quarterly
 – (e-)flyers & posters per project
 – inhoudelijk jaarverslag (jaarlijks)
 – publicaties**
 – bijeenkomsten**

Social media: – geïntegreerde social media met focus op  
  conversaties en traffic naar website(s)
 – twitter 
 – facebook 
 – LinkedIn 
 – vimeo 
 – flickr 

pr:  – persberichten en -pitches per project

** Content als communicatie
Publicaties en bijeenkomsten (zoals Open Labs) zijn onderdeel van de (artistieke) 
programmering van Baltan en functioneren als communicatiemiddelen ‘pur sang’ 
en zijn tegelijkertijd deel van de core-activiteiten van Baltan. Ze dragen sterk bij 
aan de communicatiedoelstellingen van Baltan, en zijn als zodanig onmisbaar 
voor de organisatie.
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Baltan voorbij de cijfers

De omvang van de projecten van Baltan Laboratories is in cijfers niet altijd 
even duidelijk uit te drukken. Dit komt omdat in kind bijdragen van project 
partners en business partners niet terug zijn te vinden in de administratie. 
Daarom geven we in deze bijlage meer inzicht in de omvang van de projecten 
van Baltan voorbij de cijfers*. 

* Een inschatting op basis van de cijfers in  2015

Creative Lab Brainport
2016

Studio
Baltan Laboratories

Opstart
Creative Lab Brainport

Baltan Studio



39BALTAN LABORATORIES                           JAARVERSLAG 2015

Age of Wonderland 2015
(6 projecten van fellows)

Baltan Laboratories

Project partner:
Hivos

Regio
Kantoren

Hivos

Follow ups
(projecten 2014)

Kunstenaars
uit Nederland

Studenten
DAE

Project partner:
Capital D

Business
partner:

Rijnconsult

Samenwerking:
Arte Util
(VAM)

Samenwerking:
Nederlandse 
School

Hack the Body
Baltan Laboratories

Fourtress

EEG KISS
+

5 projectpartners

FLOW
+

5 projectpartners

Qualified Self
+

4 projectpartners

WE ARE DATA
+

10 projectpartners

Holst Centre

Philips
Research

Age of Wonderland

Hack the Body
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3 mensen in
vaste dienst

Bliksem &
Donderdag
community

16 vrijwilligers

8 freelancers

3 interns

28 kunstenaars

Basis 
Financiering:
Gemeente 
Eindhoven

45%

Eigen 
Inkomsten:
Private 
inkomsten

37%

Eigen
Inkomsten:
Publieke 
culturele
fondsen

18%

Inkomsten bronnen 2015

Medewerkers
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Persknipsels
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Age of Wonderland incubation week Foto: Sas Schilten

Silence of the Amps (Gert 41) Foto: Sas Schilten
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Getuigenissen

Testimonials Baltan Laboratories

Jonathan Marks  
(International broadcaster, writer & producer, Critical Distance).

“Many aspects of life are changing exponentially as we transition from the 
industrial age of mass production to something that looks more like a know-
ledge society - everything seems far more personal in the social media age. 
There is increasing pressure on business and government to adapt, working 
with the public rather than for them. Baltan Laboratories realizes that for 
real innovation artists, designers, engineers & researchers need to collaborate 
strategically at the earliest stage.  The Inscope research institute at Erasmus 
University Rotterdam has empirical proof that this approach works and have 
developed a scientifically accepted scale of disrupted innovation. The Erasmus 
Competition and Innovation Monitor concludes that only 25% of Innovation 
success depends on the investments in ICT and related technologies. But 75% 
comes from other factors such as leadership style, methods of organizing, 
investment in human capital and co-creation with partners. I would argue that 
Baltan Laboratories has a strong head start for being a catalyst for important 
innovation in the Brainport area. They understand the vital importance of 
bringing together a contrasting mix of “internationals” willing to collaborate 
across traditional disciplines.”  

ref: http://startupdelta.org/news/Erasmus-Innovation-Study-Hightech-in-
Eindhoven-sets-the-benchmark-for-Innovation 

Kasper	Jordaens	 
Sr. Creative Research Engineer iMinds Krook.LAB (Gent, BE)

“Toen ik de eerste keer op Baltan kwam, was dit voor mij sowieso een bijzon-
dere ervaring. De plek heeft een echt verleden en dat laat zich vandaag nog 
voelen. Je voelt dat experiment in het gebouw hangt. Je voelt dat technologie 
de drijvende kracht is. Zo’n plek laat zich niet maken, maar moet groeien. De 
juiste ingrediënten lijken voor de hand te liggen, maar het recept laat zich niet 
eenvoudig lezen. De “Blueprint for a lab of the future” was voor mij een inspi-
ratiebron op zoek naar het recept voor het Lab dat ik voor iMinds wil maken. 
Maar je kan geen Geuze kan brouwen buiten het stroomgebied van de Zenne. 
Waarmee ik wil zeggen, Baltan is de inspiratie, de smaak van de Geuze, die mij 
op zoek laat gaan naar het juiste recept. De projecten beschreven in het boek 
waren op zich inspiraties van hoe je experiment aanpakt in combinatie met 
vertellen over technologie en publiekswerking.
 De Krook is niet Strijp en dus moest het voor ons iets anders. 
Maar het open karakter en de manier waarop technologie verwerkt wordt en 
naar buiten gebracht wordt zou ik ook bij ons willen hebben. Wij zijn nu 3 
maanden ver in de opstart en we hebben nog niet eens een fysieke ruimte maar 
de krijtlijnen van onze “value proposition” tekenen zich af. Het iMinds Krook.
LAB zal met zijn “immersive space” en “data wall” ook experimenten aan het 
grote publiek tonen. Deze zullen deels in opdracht als technology demon-
strator gebouwd worden en deels als uitbreiding en experiment op ons eigen 
onderzoek en eigen (iMinds) technologie.”
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Testimonials Hack the Body

Karen Lancel en Hermen Maat  
(kunstenaarsduo E.E.G. KISS)

“Sinds de samenwerking met Baltan heeft het project E.E.G. KISS een flinke 
vlucht genomen zowel op het gebied van technische realisatie als artistie-
ke ontwikkeling. Zo zijn we dankzij Baltan in contact gekomen met Holst 
Centre, een technologisch onderzoekscentrum en Fourtress, een bedrijf voor 
embedded software. Dankzij deze samenwerking kregen we draadloze E.E.G. 
sensoren ter beschikking en is alle software ontwikkeld om de data uit te 
meten en om te zetten naar audiovisuele feedback. Hierdoor hebben we in 
totaal misschien een vijfvoud kunnen realiseren van wat ons budget zonder de 
samenwerking met Baltan had toegelaten. In deze ontwikkeling gaan kunst en 
wetenschap hand in hand; het artistiek onderzoek, dat ten grondslag ligt aan 
E.E.G KISS wordt op deze manier echt versterkt.”

Douwe Gerritsen 
(Fourtress, Embedded software, technische automatisering en app development) 

“Eind 2014 kwamen we in contact met Baltan en het EEG kiss project. 
Vanwege het inspirerende karakter van het project, de mensen erachter én 
het 15-jarig bestaan van ons bedrijf, besloten we om onze schouders onder te 
zetten. In totaal zes programmeurs hebben over de periode van anderhalf jaar 
aan het project gewerkt, daarbij met interesse gevolgd door de rest van het 
bedrijf. Een kus programmeren was toch iets geheel nieuws voor onze technici. 
Behalve dat het project ons zichtbaarheid heeft opgeleverd, was ik dan ook erg 
enthousiast over de interne motivatie die het opwekte. Onze engineers hebben 
er met passie aan gewerkt, ook in avonduren en weekends.”
 

Testimonials Age of Wonderland

Christine Wagner
Hivos, program officer creative industries Open Society Department 

“Na een lange zoektocht bleek Baltan Laboratories de gedroomde samenwer-
kingspartner om een programma als Age of Wonderland mee te ontwikkelen. 
Eindhoven is een van de meest innovatieve en creatieve steden wereldwijd 
(Forbes Magazine) en Baltan Laboratories in Eindhoven is een uitstekende 
representant hiervan. Het is een aanjager van vernieuwing en creativiteit door 
de interdisciplinaire werkwijze en de opzet als ‘lab voor experiment’. Iedere 
editie van Age of Wonderland bevestigt hoe de unieke samenwerking met 
Baltan Laboratories zowel creatieven uit het Hivos netwerk in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika als kunstenaars, ontwerpers en onderzoekers in Nederland, 
inspireert. Binnen Hivos krijgt het programma steeds meer voet aan de grond; 
zo zijn een aantal deelnemers van de editie 2015 over duurzame voedselpro-
ductie uitgenodigd, om tijdens het Food Change Lab van Hivos in Zambia 
deel te nemen en hun Age of Wonderland-werkwijze met het veld te delen. 
Vice versa genereert het niet-westerse perspectief op de samenleving hier in 
Nederland/Europa, ook nieuwe samenwerkingen met zowel studenten en 
docenten van de Design Academie Eindhoven als met het bedrijfsleven waarbij 
DSM en BAM International betrokken zijn bij een ‘’fertilizer’’ ontworpen 
door een jonge Tanzaniaanse deelnemer aan Age of Wonderland. De ambitie 
van Hivos is deze manier van samenwerken ook elders in de organisatie te 
implementeren om meer creativiteit en innovatie binnen andere afdelingen 
van Hivos te generen.” www.hivos.org
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Ahadi Katera 
(Age of Wonderland 2015 Fellow, Tanzania)  

“Age of Wonderland gave me the chance to develop my ideas for developing 
my bio-waste to fertilizer start-up company with experts in the Dutch commu-
nity. The program allowed me to develop a sound business plan for the future 
putting in mind the green global agenda. The feedback during the Dutch 
design week empowered me in furthering my business strategy. Thanks to the 
program I am now in touch with BAM international and we are exploring the 
option to provide landscaping fertilizer for the new part of the international 
airport in Dar-Es-Salaam. Currently we are also conducing field trials with 
farmers and exploring potential high end-markets. I am also currently selected 
for the startup bootcamp in South Africa as part of the GIST program (Global 
Innovation through Science and Technology) that empowers young science 
and technology innovators and entrepreneurs through on-the-ground mento-
ring delivered by top U.S. mentors and in-country partners. Sometimes I like 
to refer the Age of Wonderland like a corner-side of the world where people 
meet to design another sustainable world.” 



BALTAN LABORATORIES                           JAARVERSLAG 2015 46

baltanlaboratories.org


