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Baltan Laboratories
Baltan Laboratories is een platform voor onverwachte ontmoetingen tussen de
high tech en de creatieve sector. Door de inzet van vernieuwend onderzoek op
het snijvlak van artistieke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
dragen we bij aan oplossingen (inzichten, kennis, producten, diensten) voor ‘real
world challenges’ op lokaal en internationaal niveau. De waarde van dit proces
en onderzoek, door middel van co-creatie en open innovatie, maken we zichtbaar, inzichtelijk en overdraagbaar voor zowel kunst, techniek als samenleving.
De afgelopen twee jaar hebben we ingezet op een ontwikkeling waarbij het
versterken van kennis en expertise binnen de organisatie centraal stond. De
ervaring die we opbouwden zorgt ervoor dat er waardevolle kennis ontstaat,
die steeds beter aansluit op onze ambitie om een kwalitatieve programmering
te kunnen waarborgen. Deze kennis is nodig als het gaat om het faciliteren
van experimentele samenwerkingstrajecten en complexe werkprocessen. De
ambities om deze expertise meer te gaan benutten werd expliciet benoemd als
speerpunt voor het komende jaar.
Baltan streefde het afgelopen jaar naar verduurzaming op gebied van samenwerking met structurele partners. Doordat we de vaste structuur van onze lange
termijn programma’s los hebben gelaten is er ruimte gekomen voor een flexibele
manier van werken. De waarde van deze nieuwe aanpak willen we actief uitdragen. Ook in de toekomst blijven we onze ambities nastreven. Het afgelopen jaar
is een nieuwe fase ingezet die zich laat kenmerken door:
Nadruk te leggen op duurzame ontwikkeling van thema’s en partnerschappen waardoor een interne slag werd gemaakt in de organisatie.
Nieuwe verbindingen te maken met maatschappelijk relevante actoren
in relatie tot kunst, design, wetenschap en technologie.
Inzetten op verankering van thematische meerjarige programma’s
waarin samenwerkingen en lange termijn partners rondom een eenduidige visie
werden gestructureerd.
In deze nieuwe fase gebruiken we onze activiteiten als tool om de inhoud
voortdurend door te ontwikkelen. Het gaat hierbij om zowel nieuwe thema’s,
methodieken en om het samenwerken met nieuwe en bestaande partners. Naast
de drie thema’s mens-technologie, sociale innovatie en economie is er een vrije
ruimte binnen de Seeds om hiermee te experimenteren. Zo blijven we aan de
ene kant in de voorhoede van nieuwe ontwikkelingen en spelen we in op de
actualiteit en aan de andere kant onderzoeken we de potentie voor meerjarige
thema’s
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Artistieke visie & Missie
Artistieke visie
De kunstenaar als de autonome onderzoeker van de 20e eeuw
We zien dat kunst en cultuur zich opnieuw richten op de uitdagingen in de
maatschappij. Maar eisen kunst en cultuur wel genoeg hun plek op in het maatschappelijke spectrum? En aan de andere kant: wordt de waarde van kunst en
cultuur wel voldoende erkend door de buitenwereld? Hoe kunnen we vanuit de
kunst- en cultuursector onze middelen omzetten in nieuwe, duurzame strategieën met maatschappelijke impact? En wat is nodig om vernieuwing tot stand
te brengen en de taaie vraagstukken van morgen te tackelen? Als we naar het
huidige economische systeem kijken, bevinden we ons nog altijd in het paradigma van de twintigste eeuw. Het blijkt lastig om onszelf los te maken van
lineaire denkprocessen en de heersende vooruitgangsgedachte. In de zoektocht
naar het oplossen van de maatschappelijke problemen domineert nog altijd het
geloof in technologische vooruitgang. Dat deze retoriek gestuurd wordt vanuit
de (technologische) bedrijfssector laat zien hoezeer het denken in economisch
rendement vanzelfsprekend is. Ook overheden gaan hierin mee.
Het vertoog van de vooruitgangsgedachte ziet zowel problemen als mogelijke
oplossingen over het hoofd. Het is daarom van groot belang om deze technologische ontwikkelingen in beschouwing te nemen om te voorkomen dat zij
ons in retrospectief voor fundamentele dilemma’s stelt. Er zijn initiatieven en
experimenten die laten zien dat er ruimte is voor alternatieve manieren om onze
maatschappij in te richten.
We moeten aan werelden werken waarin verbeeldingskracht en empathie een
veel grotere rol spelen. Een grote uitdaging die ons te wachten staat, is op welke
wijze we ons in de toekomst weten te onderscheiden van machines. In heel veel
beroepen worden taken geautomatiseerd of via Artificiële Intelligentie uitgevoerd. In de eenentwintigste eeuw zal het steeds meer gaan over de werkelijk
unieke vaardigheden van de mens. Beroepen waarin de menselijke eigenschappen steeds belangrijker worden. We moeten weer terug naar de essentie van het
mens-zijn. Met name de kunst- en cultuursector is het domein dat zich bezighoudt met wat het betekent om mens te zijn. Als sector moet zij zich daar nog
sterker op gaan richten. Dit betekent ook dat we de beleving van de mens als
gebruiker centraal moeten stellen in plaats van de systemen waarvan de mens
onderdeel is geworden.
Nieuwe kennis en inzichten kunnen niet meer alleen worden gehaald uit de
standaard kennisdomeinen die we de afgelopen eeuwen hebben opgebouwd. We
zullen op zoek moeten gaan naar nieuwe dwarsverbanden om tot fundamenteel
andere ideeën te komen. Kunstenaars en ontwerpers zijn bij uitstek degenen die
de wereld met een onbevangen blik bekijken. Zij zijn de meest relevante critici
van deze tijd en gaan complexe maatschappelijke vraagstukken aan, waar onze
samenleving nog geen antwoorden op heeft bedacht. Tegenwoordig houden
kunstenaars en ontwerpers zich bezig met biotechnologie, cyberveiligheid,
kunstmatige intelligentie en de economie, en proberen zij de problemen in deze
werkvelden in kaart te brengen. Kunstenaars en ontwerpers kunnen ons hierin
een spiegel voorhouden en een richting aangeven, zelfs alternatieven voorhouden. Had Einstein inderdaad gelijk toen hij zei dat verbeelding belangrijker is
dan kennis?
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In een tijd waar onafhankelijk en fundamenteel onderzoek onder druk staat
en toegepast onderzoek wordt gestuurd door protocollen, is het domein van
de kunsten nog opvallend vrij. Toch wordt de cultuursector langs de maatstaf
gelegd van kwantitatieve waarden zoals bezoekersaantallen en ticketverkoop.
Het is belangrijk voor de sector om haar belang voor de toekomst, zowel binnen
als buiten haar eigen sector, te onderkennen en uit te dragen. De cultuursector
kan aandacht en tijd besteden aan vraagstukken en onderwerpen die in andere
sectoren niet voldoende aan bod komen. Zo kan de cultuursector voor meer
verdieping zorgen. Bovenop haar meer traditionele taak van presentatie en
productie, zal er ook aandacht moeten komen voor het creëren van ruimte voor
reflectie, onderzoek en experiment. De sector heeft zelf de verantwoording voor
het verder uitbouwen van de humuslaag waarin niet alleen het presenteren maar
ook het onderzoeken een plek krijgt.

Missie
De missie van Baltan is een bewuste maatschappelijke vooruitgang die rekening houdt met duurzaamheid van oplossingen voor ‘real world challenges’.
Baltan draagt bij aan een wereldwijde beweging die waardevolle perspectieven
en alternatieven biedt voor gangbare beleidskaders en paradigma’s die onze
maatschappij voortstuwen. Door middel van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met een sterke artistieke verankering maken we mensen en organisaties
op sleutelposities bewust van de richting die ze uitgaan en de eventuele alternatieve zienswijzen op hun doelen en de wegen er naartoe.
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Inhoudelijke Ontwikkelingen
In 2016 gaat veel aandacht uit naar het schrijven van subsidies om zowel de
organisatie zelf alsook de programmalijnen op een duurzame manier te ontwikkelen. Helaas zijn niet alle aanvragen succesvol verlopen. De aanvraag bij
Stimuleringsfonds voor de Basis Infrastructuur wordt afgewezen. Hierdoor
werd onze kans op provinciale ondersteuning aanzienlijk kleiner aangezien
de provinciale regeling landelijk gehonoreerde aanvragen ondersteunde. Ook
Age of Wonderland, in samenwerking met Hivos en Dutch Design Foundation
heeft alle zeilen bij moeten zetten na afwijzingen van het Stimuleringsfonds en
Brabant C.
Hoewel het jammer is dat een aanvraag niet wordt toegekend, zien wij hier ook
een kans. Baltan heeft daarom de tijd genomen zich te beraden over alternatieve vormen van financiering. Voor het programma Age of Wonderland hebben
we bewuste keuzes gemaakt. Ook op organisatieniveau hebben we goed naar
onszelf moeten kijken en bepaald welke stakeholders belang hebben bij onze
projecten. Er werd een kader geschetst voor het aantrekken van (zakelijke) partners en sponsorships, waarin het doel is een solide verbinding te leggen tussen
de kernactiviteiten van Baltan en haar ‘industry partners’. Hieruit is ons partnerprogramma MEET : IMPACT ontstaan. In oktober tijdens de Dutch Design
Week en Age of Wonderland heeft het eerste partnerevent plaatsgevonden.
De aangepaste begroting heeft ons uitgedaagd om de ambities van de organisatie opnieuw onder de loep te nemen en deze met voortschrijdend inzicht bij te
stellen. Baltan is een flexibele organisatie waarbij het ons niet vreemd is om kritisch naar onszelf te kijken, en onze eigen patronen en workflow te herzien. Om
de vereiste transitie te kunnen maken is het belangrijk dat we onszelf opnieuw
blijven uitvinden. Zo gaan we op een slimme manier om met onze resources en
hebben we enkele besparende maatregelen doorgevoerd.
Daarbij hebben we volop geïnvesteerd in een goed functionerend en voltallig
professioneel team, en werkten we in toenemende mate met freelancers en stagiaires. Hierdoor liepen we tegen ruimtegebrek aan in het kantoor. Na de mogelijkheden te hebben onderzocht binnen het Natlab, bleek de beste oplossing
voor een grotere kantoorruimte te liggen ergens anders op Strijp-S, namelijk bij
Sint Trudo in de Apparatenfabriek. Met dank aan Thom Aussems en Sint Trudo
voor hun gastvrijheid. Ook werd omwille van bezuinigingen de constructie van
een duo-directie herzien. Koen Snoeckx is zich meer gaan richten op externe
projecten op Europees niveau, zoals The Creative Ring. Zijn betrokkenheid bij
Baltan zet hij voort als strategisch adviseur op freelancebasis.
Ook zetten we bewust in op het creëren van crossovers binnen de thema’s om
ons meer te focussen op de ontwikkeling van inhoudelijke en organisatorische
groei. Baltan als organisatie opereert vanuit een horizontale structuur en vult
deze ruimte zoveel mogelijk in gezamenlijkheid in; niet enkel vanuit haar operationeel-inhoudelijke taken maar in toenemende mate vanuit de diversiteit en de
inhoudelijke expertise die het team rijk is. Hierbij valt te denken aan het versterken van de inhoud door middel van collectieve sparringsessies, herverdeling
van eigenaarschap op de diverse projecten en thema’s, intensiever gebruik van
specifieke competenties, grondiger benutten van ieders individueel netwerk etc.
Tevens wordt bekeken op welke manier reeds ontwikkelde projecten doorgetrokken kunnen worden richting het ondernemen van nieuwe opportuniteiten.
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Dankzij deze werkwijze profiteert Baltan zichzelf op meerdere vlakken, en valt
de tijdshorizon voor deze projecten uiteen in drie categorieën:
- Ontwikkeltrajecten (the known unknowns) zijn trajecten waarbij we wel
degelijk een concrete uitkomst en deadline vooropstellen. Vanuit onze brede
definitie van waarde, kennen ontwikkeltrajecten een breed scala aan uitkomsten: kunstinstallaties, publicaties, workshops, expo’s, events, maatschappelijk
gedachtengoed (‘memes’), (DIY) tools, producten en diensten… Bij voorkeur
zaken die het signatuur van Baltan (= onverwachte denkkaders) duidelijk in zich
hebben en vanwege een overdraagbaar karakter een groter bereik en impact
kunnen genereren binnen en buiten het Baltan netwerk.
- Onderzoeksprojecten (the unknown unknowns) zijn proces-gedreven en hebben geen hard vooropgestelde deadline of uitkomst. Ze vormen de basis voor de
werkelijk vernieuwende denkkaders die Baltan nastreeft. Onderzoeksprojecten
kunnen een doorlooptijd kennen van meerdere jaren en vormen doorheen het
hele traject veelal de inspiratie en aanleiding voor ontwikkeltrajecten en quick
wins. Voor deze onderzoekstrajecten definiëren we concrete targets om de projecten inzichtelijker te maken voor onze partners en andere stakeholders. Maar
anders dan bij ontwikkeltrajecten, dienen deze targets vooral om de dialoog aan
te gaan en niet zozeer als projectdoel op zich.
- Quick wins zijn projecten (intern of extern) die ons pad kruisen en waarbij we
met een kleine extra inspanning een aanzienlijke extra impact kunnen genereren. Je zou ze haast een “light-versie” van de development projecten kunnen
noemen. Denk aan een topkunstenaar of andere expert die voor een Baltan
project in Eindhoven is en die we vervolgens ook een publieke Masterclass of
lezing laten geven. Of een extern onderzoeks- of ontwikkeltraject wat we extra
zichtbaarheid kunnen geven door het op te nemen in ons bestaand aanbod.
Overige programma’s en events manifesteren zich in de vorm van Seeds. Deze
hebben geen vaste omlijning of vorm. De inhoud staat voorop. De vorm vloeit
voort uit de inhoudelijke strategie en de mogelijke koers (voor zover op voorhand bepaald). Daarmee blijven we aan de ene kant in de voorhoede van nieuwe
ontwikkelingen en spelen we in op de actualiteit. Aan de andere kant onderzoeken we of deze ‘seeds’ de potentie hebben om uit te groeien tot grotere (spin-off )
projecten of meerjarige thema’s. Seeds kunnen de volgende vormen aannemen,
zowel op zichzelf staan, als in een reeks van aaneengeschakelde events:
- Workshops of masterclasses
- Film of lezingenreeks
- Exposities, festivals
- Tools, producten, publicaties,
- Onderzoekslijnen
De indeling van programmalijnen verschuift van de inmiddels zeer herkenbare ‘containers’ Age of Wonderland, Hack the Body en Economia naar een
meer thematische en minder rigide structuur. Over de gehele breedte zijn een
drietal duidelijke thema’s gedefinieerd; sociale innovatie, economie, mens en
technologie. Steeds meer sturen we erop aan om de thema’s in elkaar over te
laten vloeien. Dit gebeurde al op organische wijze, en heeft ons doen beseffen
dat we deze ontwikkeling niet moeten negeren en juist een kans is waar we op
in kunnen spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Hack the Body, waarin we met
een focus op mens en technologie, ook ruimte laten voor andere thema’s zoals
de beleving van geur of een speculatieve game op basis van biofeedback sensoren. Ook geldt dit voor Age of Wonderland waarin we naast de component van
sociale innovatie en wereldwijde kennis-uitwisseling kruisverbanden stimuleren met wetenschap, technologie, en verbetering van productie, distributie,
consumptie; economie.
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De consolidatie van dit groeiproces op de korte en midden-lange termijn zal
ertoe bijdragen dat de thematische onderzoekslijnen een groter momentum
weten te bereiken. De eerder genoemde meer efficiënte inzet van middelen en
expertise binnen het Baltan kernteam wordt verder uitgedragen in projecten en
partnerschappen. Dit gebeurt door het signaleren van kansen voor een bredere
context door over de ‘grenzen’ van de thema’s heen te kijken. Wij geloven dat er
veel waarde te halen valt in de tussenruimten rondom diverse makers, onderzoekers, tools, methodologieën, etc. Deze tussenruimten kunnen we activeren door ons gericht open te stellen voor overlap die kan bestaan tussen deze
onderdelen.
Ter illustratie; tijdens een expertmeeting voor Hack the Body maakten we voor
het eerst kennis met de jonge ontwerper Daniel de Bruin. Nu ontwikkelt Daniel
in opdracht van Baltan zijn eigen versie van de MONIAC voor het Economia
Festival. In het voortraject van Economia was Monique Grimord in oktober
2016 artist in residence met haar project TerraEconomics. Dit werk zal zij
verder ontwikkelen tot een grotere presentatie op Economia. We vinden haar
werkwijze rondom speculatief ontwerp zo inspirerend dat we haar ook uitnodigen om een workshop te verzorgen rondom Speculative World Building;
gebaseerd op haar fictieve wereld uit TerraEcomics. Met big data als hoofdthema tijdens de afgelopen editie van Age of Wonderland waren er veel raakvlakken tussen Ali Eslami’s DeathTolls Experience en onderwerpen zoals die binnen
Hack the Body worden onderzocht. In deze crossovers grijpen wij graag de kans
voor verdere ontwikkeling en samenwerking.
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Samenwerkingsverbanden en
partnerschappen
Met het oog op de diverse inhoudelijke ontwikkelingen zijn in 2016 een aantal
nieuwe samenwerkingen ingezet. Baltan bundelt de krachten met Ine Gevers
(curator Hacking Habitat en directeur Stichting Niet Normaal) in de aanloop
naar het Robot Love programma (gepland voor najaar 2018). Robot Love
verkent een breder bereik van interactie met robots, en bevraagt wat of ze ons
zouden kunnen leren wat liefde is. Vooral in de westerse wereld bestaat nog een
zekere reserve jegens robots, waarbij we ze zien als iets wat getemd moet worden omdat het ons anders zou kunnen overheersen – hetgeen het denken over
de robot als menselijke ‘counterpart’ sterk inperkt.
Brabant C
Het project Economia dat plaatsvindt in April 2017, kent een lange aanloop in
de voorbereiding van de aanvraag fase bij een aantal fondsen, zoals bij Brabant
C. Het regionale fonds ondersteunt niet alleen de plannen, maar draagt ook
actief bij aan de ontwikkeling van een lange termijn partnerschap waarbij het
verbinden van het regionale culturele ecosysteem centraal staat. Denk daarbij
aan het verbinden van makers en andere initiatieven op inhoudelijke vlak en op
samenwerkingen met andere instellingen en labs.
CLB
Creative Lab Brainport is in 2016 officieel gestart (oorspronkelijk voortkomend
uit de Baltan Studio). Op dit moment werken een aantal studententeams met
behulp van coaching door Baltan aan een handvol projecten: http://www.creativelabbrainport.nl/projecten
Design Academy Eindhoven
Een verkennende dialoog vindt plaats met een aantal docenten van de Design
Academy over een samenwerkingstraject rondom de door Baltan opgezette
onderzoeksthema’s. Er is van beiden kanten interesse om meer met elkaar
te doen en deze urgente thema’s die inhoudelijk sterk verankerd zijn binnen
Baltan ook buiten de (muren van de) organisatie uit te rollen zoals de relatie
tussen kunst/design en de maatschappelijke urgente vraagstukken rondom
economie, relatie mens en technologie en sociale innovatie.
MEET : IMPACT
In 2016 lanceerden we MEET:IMPACT als herkenbaar merk voor het samenbrengen van onze artistieke, publieke, educatieve en industriële partners. In
eerste instantie is MEET:IMPACT opgezet ter ondersteuning van de acquisitie
op private middelen. MEET:IMPACT moet een herkenbaar label worden in
onze programmering waardoor de waarde voor bestaande en kandidaat industriële partners duidelijker inzichtelijk wordt. Baltan heeft een breed aanbod en
niet alles daarvan is laagdrempelig genoeg of 1 op 1 geschikt voor deelnemers
uit de industrie. Door ons aanbod specifieker te verpakken, willen we het ook
duidelijker maken waar de meerwaarde zit voor een betalend partnership. In
deze partnership strategie mikken we in eerste instantie op industriële bijdragen voor onze bestaande portfolio en werken we daarenboven met activiteiten
die specifiek gericht zijn op partners. Vanaf 2017/2018 verwachten we de eerste
voorzichtige financiële inkomsten. Een echte boost in private partnerships
hopen we te realiseren vanaf 2019. Op dat moment hopen we wel de nodige
ademruimte te kunnen creëren via extra publieke middelen uit het rijk.
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Highlights programma 2016
Age of Wonderland 2016
Big DATA. Big DADA?
Age of Wonderland is een project geïnitieerd door Baltan Laboratories,
Hivos en de Dutch Design Foundation. Door het aangaan van samenwerkingen met een nieuwe generatie creatieven uit Latijns-Amerika,
Afrika en Azië en de Nederlandse creatieve industrie, wil het programma
een artistieke en maatschappelijke impact bereiken en mondiale vraagstukken onderzoeken. Het project zet specifiek in op deze samenwerking omdat in een geglobaliseerde wereld systeemveranderingen alleen
kunnen worden gerealiseerd door het verbinden van mensen, kennis en
netwerken.
De afgelopen edities heeft het programma laten zien hoe de blikwisseling tussen verschillende culturen en disciplines tot nieuwe inzichten
en verrassende ideeën leidt. Tijdens de afgelopen editie van de Dutch
Design Week (DDW) werd het publiek deelgenoot van de maatschappelijke uitdagingen die spelen in de wereld rondom het thema Big Data.
Big DADA? Het thema over data is urgent omdat er meer moet worden
nagedacht over het creëren van persoonlijke data, en het eigenaarschap
ervan. Op het moment dat deze data het beleid bepaalt, is het belangrijk dat je weet wie die data bezit, hoe ze tot stand gekomen zijn, en wie
bepaalt wat die data betekenen. Hoe gaan mensen in andere werelddelen
om met dit vraagstuk? Het programma Age of Wonderland ging precies
deze discussie aan, door ideeën uit verschillende werelddelen te faciliteren. Voorafgaand en tijdens de Dutch Design Week 2016 kwamen zes
fellows uit Indonesië, Chili, Tanzania en Iran naar Baltan Laboratories.
Ze namen hierbij zowel de potentie als de valkuilen van big en open data
onder de loep en presenteerden zichzelf en hun werk in een expositie,
seminar en verschillende workshops.

Radio Age of Wonderland
Tijdens de DDW werd een professioneel ‘Pop-up Age of Wonderland’
radiostation ingericht in het Natlab. Elke dag kwamen gerelateerde
onderwerpen aan bod door middel van geëngageerde gesprekken, interviews en gastsprekers afgewisseld met muzikale interventies gestreamd
via het internet. Age of Wonderland Radio was een samenwerking van
het collectief JajajaNeeNeeNee (Michiel van Iersel en Arif Kornweitz), en
DJ 1984 (Niek LeBeat). Beluister een opname van de live stream:
→https://soundcloud.com/jajajaneeneenee/sets/age-of-wonderland

Seminar ‘Big Data/Dada Dialogues’
Het seminar ‘Big Data/Dada Dialogues’ onder leiding van moderator
Lennart Booij was een inspirerende avond waarin big en open data werd
bekeken vanuit verschillende culturele perspectieven en kritische distanties. Gastsprekers waren Arne Hendriks (curator Age of Wonderland),
Julia Hoffmann (Programme Development Manager Transparency and
Accountability bij Hivos) en Nishant Shah (dean onderzoek bij ArtEZ en
professor aan het Institute of Culture and Aesthetics of Digital Media,
Leuphana University in Lüneburg, Duitsland). Verder stonden uiteraard onze fellows (zes creatieven uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië die
werkten aan individuele projecten) centraal.
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Provocative Seminar
De Provocative Seminar, een evenement over de politieke en culturele
implicaties van big en open data vond plaats in Natlab op 23 Mei, als
onderdeel van de introductie week met onze zes internationale fellows.
Gastsprekers van de avond waren Fieke Janssen (Tactical Tech), Jan
Willem Huisman (IJsfontein), Ine Gevers (Hacking Habitat), Kersti
Wissenbach (DatActive). De avond werd gemodereerd door Danielle
Arets. Een uitgebreid verslag van de seminar:
→http://ageofwonderland.nl/articles/looking-back-provocative-seminar

Fellows 2016
Zes internationale fellows presenteerden gezamenlijk hun ideeën en projecten
tijdens “Big DATA. Big DADA?” expositie gedurende de DDW van 22-30 oktober, 2016. Hieronder een overzicht van de highlights:
Ali Eslami (1991, Iran) toonde ons met zijn DeathTolls Experience een
virtuele beleving van de tragische dodenaantallen die ons elke dag via
het nieuws bereiken. Op deze manier probeerde hij de kijker bewust
te maken van de verhalen en emoties achter deze harde data. Eslami
visualiseerde het aantal slachtoffers ook op de muur en stelde het publiek
de vraag of we ons hier iets bij voor kunnen stellen. Hoe groter het cijfer,
hoe abstracter en moelijker het is om je een voorstelling van een getal te
maken.
Uitgelicht:

• In een meeslepende Virtual Reality beleving wordt het publiek

•

•
•

•

•

ooggetuige van oorlogsconflicten en visualisaties van slachtoffers van de oorlog in Syrië, de aanslagen in Parijs, Brussel, etc.
Ali Eslami wint de IDFA Doc Lab Scenic Immersive Non-Fiction
Award met zijn "DeathTolls Experience", een Virtual Reality
project dat Eslami realiseerde voor de 'Big DATA. Big DADA?’
expositie.
Death Tolls Experience werd ook geselecteerd voor SXSW in
Houston, Texas.
Death Tolls Experience was een onderzoek naar de impact
van data op de emotionele beleving en perceptie van de kijker.
Eslami toonde hiermee een kritische benadering over de manier
van berichtgeving in de media.
Eslami gaf twee workshops over VR. Martijn Van Boven van
Artez, nodigt Eslami uit voor een tweedaagse masterclass in
Arnhem.
Onderzoek werd besproken over vervolg samenwerking rondom
zintuigelijke ervaring in VR en biofeedback sensoren voor het
Hack The Body thema.

Paz Bernaldo (1982, Chili) ging samen met haar team aan de slag om
een living lab op te zetten op een heuvel in de stad Melipilla, een stad ten
zuiden van Santiago. Ze onderzocht of open data een mogelijk middel
is voor sociale innovatie en zwengelde hiermee een kritische discussie
aan met de vraag wie bepaalt welke data verzameld wordt. Een openbaar
park heeft pas een echt duurzaam bestaansrecht als er gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor gedragen wordt. Deze vorm van eigendom kan alleen tot stand komen door het park samen met de buurt te
ontwerpen.
Uitgelicht:

• Samen met het publiek onderzocht Bernaldo of open data een
manier is om publieke ruimte zowel digitaal en fysiek toe te

BALTAN LABORATORIES

JAARVERSLAG 2016

14

eigenen. Een van de doelstellingen hierbij was het dichten van
de kloof tussen rijk en arm, jong en oud en de digitale kloof.
• Bernaldo opende de discussie over sociale innovatie gedreven
op het gebruik van big en thick data. Hiervoor werden mogelijkheden onderzocht voor community projecten en data gedreven
innovaties aan de hand van beleidsmatige en stedelijke ontwikkelingen in Melipilla.
• Bernaldo nodigde het publiek uit na te denken over het gebruik
van big data op waarin lokale sociale innovatie voorop stond.
Welke nieuwe vormen van beleid maken deze vorm van innovatie mogelijk en hoe kan technologie daar een rol in spelen?

Budi Prakosa (1985, Indonesië) wil met zijn Mighty Bits-project
gebruiksvriendelijke software ontwikkelen waarmee iedereen een eigen
database kan bouwen en gegevens met elkaar kan uitwisselen. Het doel
van workshop was om deelnemers zonder kennis van web development
de basisvaardigheden te leren die nodig zijn om een eigen gebruiksvriendelijke database te maken. Prakosa is tevens actief lid van het initiatief
Lifepatch waar Age of Wonderland in 2014 mee heeft samengewerkt.
Uitgelicht:

• Van big naar open data, was het gedachtengoed van het project

Mighty Bits om kennis en informatie toegankelijk te maken voor
iedereen. Budi Prakosa deelde zijn expertise over software
en databases, met name voor mensen zonder programmeer
kennis.
• Het tonen van “best practices” ter inspiratie en de mogelijkheden te tonen voor culturele organisatie en kunstenaars die met
database principes willen werken voor hun eigen organisatie of
werkpraktijk.
• Aantonen van de waarde en relevantie van het werken met data
binnen het sociale en culturele domein.

Iman Abdurrahman (1977, Indonesië) ontwierp een Backpack Radio
Station dat als mini-database gegevens verzamelt en deelt om aankomende natuurrampen als tsunami’s en vulkaanuitbarstingen te voorspellen.
Tijdens zijn workshop leerde deelnemers een eigen survival kit met
miniradio te maken. Iman Abdurrahman introduceerde zijn workshop
met een korte presentatie over zijn ervaring in rampenmanagement.
Uitgelicht:

• 		Voor zijn project werkte Abdurrahman samen met de
Nederlandse ontwerper Joris de Groot (NL).

• Tijdens de workshop liet Abdurrahman deelnemers o.a.

kennis maken met de technische aspecten van draadloze
radiotransmissie.
• Wilde in zijn onderzoek de mogelijkheden bekijken naar het
toegankelijk maken van data en communicatie in zogenaamde
‘white spots.’ (Afgelegen gebieden waar geen internet beschikbaar is).
• Het project werd gesponsord door Ten Cate, een bedrijf gespecialiseerd in lichtgewicht en brandveilig materiaal.
• Het project werd wereldwijd opgepikt, zelfs tot in Japan in AXIS
Magazine en Designboom: http://ageofwonderland.nl/articles/
age-of-wonderland-project-featured-by-designboom

Ng'winula 'Unu' Kingamkono (1989, Tanzania) Met het project
Roadata wil Ng’winula door middel van dataverzameling de kwaliteit
van het verkeerssysteem in Dar es Salaam verhogen en de lokale regering
aanspreken op haar verantwoordelijkheid om de infrastructuur van de
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stad te verbeteren. Ng'winula ‘Unu’ Kingamkono ontwerpt gebruikerservaringen en is geïnteresseerd in het verhogen van levensstandaarden
door technologie slim in te zetten.
Uitgelicht:

• Kingamkono presenteerde tijdens de DDW zijn project Roadata,

waarmee hij naar oplossingen zocht om het lokale verkeerssysteem in zijn thuisstad, Dar-es-Salaam te verbeteren.
• De lancering van een verkeerstelsysteem dat real time data van
bezoekers in het Natlab verzamelt waren de eerste stappen in
de richting om de stad in zijn geheel beter te begrijpen en in
kaart te brengen.
• Het publiek kon tijdens DDW in gesprek gaan met Kingamkono,
om hun ideeën te delen rondom stedelijke ontwikkeling, gebruik
van de publiek ruimte en de rol en gebruik van persoonlijke
data.
• Werkte voor de expositie samen met ontwerper Lorenzo Gerbi.

Branly López (1975, Guatemala) onderzocht de relatie tussen de
inheemse kennis van de Maya's en de hedendaagse kennis, gebaseerd op
wetenschappelijke paradigma's. Omdat onze perceptie van tijd en ruimte
veranderlijk is, wil Lopez beide kennisvelden verbinden om te kijken of
ze elkaar hierin aan kunnen vullen. Tijdens Age of Wonderland onderzocht hij de Maya Cholq'ij kalender: een eeuwenoud systeem van wetenschap, kunst, filosofie en spiritualiteit, dat tot op de dag van vandaag
gebruikt wordt om de kosmos en de mensheid te duiden om zo betekenis
te geven aan de relatie tussen deze domeinen.
Uitgelicht:

• López werkte voor zijn onderzoek Big Cosmic Data samen met
Masha Ru en Tijtse Boersma.

• Zijn voornaamste drijfveer was het verbinden van de wereld van
wetenschap met de werelden van spiritualiteit en kunst.

• Deelnemers maakten kennis maken met een eeuwenoud

systeem van kosmisch bewustzijn en leerden over de mathematische matrix uit de maankalender van de Maya's: Cyclische tijd
en het eeuwige heden.
• Deed experimenteel onderzoek over de kennis van de Maya
Cultuur in relatie tot het westerse technologische denken werd
als proefproject uitgevoerd i.s.m. Holst Centre op de High Tech
Campus, waarbij López gebruik maakte van EEG scanners.
• Onderzoeksverslag over Big Cosmic data werd gepubliceerd op de website: http://ageofwonderland.nl/articles/
big-cosmic-data-wrap-up
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Economia
Reeds in 2014 ontstond bij Olga Mink en curator Wiepko Oosterhuis
de wens een festival over economie te initiëren; waarbij het economisch
denken dat zo dominant is geworden vanuit nieuwe invalshoeken wordt
bekeken. De logica van het neoliberale denken lijkt onhoudbaar en loopt
voortdurend tegen de grenzen aan van klimaatverandering, sociale
ongelijkheid en onzekerheid. Economie gaat in oorsprong over menselijk gedrag, maar wordt de laatste decennia bevroren in wiskundige
modellen. Economia festival is een onderzoek naar economie zonder de
economen. Het is de bedoeling om een geestelijk laboratorium te creëren
waarin we tijdelijk uit het bestaande frame stappen. Economie gaat over
evolutie, over spel, over fictie, over magie en over vraag en aanbod; het
wordt tijd om daar op een onverwachte, speelse en fundamentele wijze
naar te kijken. De onderscheidende insteek van Baltan is dat voor dit
thema een consequent andere dan de regerende ‘wiskundige’ kijk op
economie vooropstellen, alsook de wetenschap verspreiden dat economie iets is waar we zelf invloed op kunnen uitoefenen in plaats van het
enkel te moeten ondergaan. Baltan daagt het theoretisch discours uit het
aangaan van praktische experimenten en het uitdiepen van het (filosofische) gedachtengoed.
In 2016 hebben succesvolle financieringsronden plaatsgevonden bij
het Stimuleringsfonds, Mondriaan Stichting en Brabant C. Hierna
heeft de invulling van het festivalprogramma vorm gekregen en zijn
we tot een kwalitatieve selectie van sprekers, kunstenaars, experts,
workshopleiders, performers en filmmakers gekomen. Voorbeelden
hiervan zijn o.a. evolutionair bioloog Geerat Vermeij die een keynote zal
verzorgen over zijn theorie rondom het functioneren van organismen
in een natuur als economisch stelstel, professor Frank Trentmann zal
spreken over de geschiedenis van consumptie en waarom we zoveel
spullen hebben (en wat we daaraan kunnen doen). We tonen de sculptuur
‘Minimum Wage’ machine van Blake Fall-Conroy, waarbij bezoekers
door aan een hendel te draaien het Nederlands minimumloon kunnen
verdienen. In opdracht van Baltan werkt designer Daniel de Bruin aan
de ontwikkeling van een nieuwe versie van de MONIAC (Monetary
National Income Analogue Computer). De MONIAC simuleert door
middel van stalen kogels een economisch systeem dat door bezoekers
gemanipuleerd kan worden. In de aanloop van het festival zullen nog
meer namen bevestigd worden.
Tijdens de Dutch Design Week organiseerden we in samenwerking
met Plug-in City en Vertical Gallery op Strijp-S de Circular Economy
residency en presentatie met interactief ontwerper en kunstenaar
Monique Grimord. Zij ontwikkelde tijdens een werkperiode het
speculatieve toekomstscenario TerraEconomics, waarbij de natuurlijke
omgeving de aandelenmarkt bepaalt door een positieve of negatieve
impact op de aarde door productie te visualiseren met behulp van een
bio-tech wearable. Grimord ontwikkelt TerraEconomics verder na de
presentatie in de Vertical Gallery, waarna het eindresultaat zichtbaar zal
worden op Economia festival.
Economia is tevens onderdeel van het EU-programma Renewable
Futures (in samenwerking met RIXC, Letland) waardoor de internationale input en zichtbaarheid gewaarborgd is. Op de open call voor
de Renewable Futures conferentie kwamen meer dan 70 inzendingen
binnen met projectvoorstellen van wetenschappers, academici, curatoren, kunstenaars en activisten uit meer dan 15 verschillende landen in
Europa, Amerika en Azië.
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Hack the Body:
de relatie mens-technologie benaderd vanuit artistiek onderzoek
Binnen dit thema onderzoekt Baltan samen met haar partners de
vervagende grenzen tussen intimiteit, privacy en technologie door
middel van artistieke projecten. Een discours wat in een technologiegedreven maatschappij vaak wordt gevoerd vanuit de mogelijkheden
van de wetenschap en technologie (technology push). We willen
bijdragen aan het vinden van alternatieve ideeën door te reflecteren op
de ethische en filosofische vraagstukken, door artistiek onderzoek, en
door (kritische) vragen te stellen als een belangrijke manier om de juiste
keuzes te maken bij deze ontwikkelingen. We schuwen de humoristische
manier van aanpak van de kunstenaar niet.
Hack the Body krijgt verder een inhoudelijke aanscherping met definitie
van drie subthema’s binnen het thema “relatie mens-technologie” waartegen we bestaande en toekomstige projecten kunnen afzetten.
1.

Human Datasets – Societal Database
Een zoektocht naar menselijke aspecten die niet, of nog niet,
uit biometrische data kunnen geïnterpreteerd worden. Denk
aan bijv. intimiteit en bio-synchronisatie.

2.

Emancipated Machines
Nieuwe waardevolle invalshoeken in het breed onderzochte
domein van de relatie mens-machine en machine-machine.
Bijvoorbeeld; kunnen algoritmes verliefd worden op elkaar?

3.

Mediated Realities
Focus op de steeds belangrijker wordende verwevenheid
tussen de reële en virtuele wereld.

In de doorlopende programmalijn van Hack the Body zijn in 2016 verdere vooruitgangen geboekt in de diverse (partner)projecten. In maart
vond de eerste expertmeeting plaats in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam,
met aansluitend het openbare event Big, Open en Beautiful#9. Tijdens
de avond spreken Ira van Keulen (Rathenau Instituut), Jan van Erp
(Universiteit Twente & TNO), Karen Lancel (Lancel/Maat, partner Hack
the Body), Marco Donnarumma (kunstenaar, partner Hack the Body)
over diverse topics gerelateerd aan het programma.
E.E.G. Kiss
Bij Holst Centre vond in maart tevens de oplevering en interne overdacht
plaats van de E.E.G. KISS software, in het bijzijn van het gehele ontwikkelteam en kunstenaarsduo Lancel/Maat.
WE ARE DATA
WE ARE DATA (Tijl Akkermans, Thomas Blom en Hester Swaving)
presenteert in mei hun Mirror Room op Fabcity in Amsterdam in het
bijzijn van de partners en directe betrokkenen van het project. Hierna
volgde een grootschalige tournee naar diverse locaties en festivals in het
land (onder andere Lowlands), en weet op succesvolle wijze ruim 13000
bezoekers naar zich toe te trekken.
SENSIKS.
Baltan is een nieuw partnerschap aangegaan met Fred Galstaun van
Nobel Saunas/SENSIKS. in de ondersteuning van de ontwikkeling van
de ‘Sensory Reality Pod’, een immersieve ervaring die mixed reality
combineert met multisensoriale input – samengepakt in een modulaire
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cabine. Baltan heeft kunnen ondersteunen in de verbinding met o.a. Jan
van Erp (TNO) en zal in 2017 ook een artistiek inhoudelijke bijdrage
leveren door middel van een een open call en hackathon gericht op ‘experience jockeys’ en een Maya Cabin Experimentation Week met onder
meer Danielle Roberts, Masha Ru, en oud-Age of Wonderland fellows
David Marín Roma en Branly Lopéz.
Qualified Self
Het team van Qualified Self (Chris Salter, TeZ, Luis Rodil-Fernández)
heeft in het voorjaar een experiment-residency doorlopen bij Holst,
Philips Research en EIT ICT Labs op de High Tech Campus. Ze presenteerden vervolgens een schaalmodel van hun installatie Other/Self op de
Holst Centre partnermeeting. Gekeken wordt naar mogelijkheden om
de definitieve versie van de installatie te presenteren tijdens de STRP
Biennale 2017.
Hack the Body Odor workshop
In November vindt opnieuw een expertmeeting plaats, ditmaal bij Baltan
in huis. Aansluitend verzorgt media- en olfactory artist Klara Ravat (DE/
ES) de compleet uitverkochte ‘Hack the Body Odor’ workshop waarbij
deelnemers uit gemend publiek van HTB-experts en reguliere bezoekers
een introductie krijgen over geur en de reukzin en vervolgens verder
gaan met de collectieve distillatie van een groepsgeur uit fragmenten van
gedragen T-shirts. Aan dit project wordt mogelijk een vervolg gegeven in
het kader van Robot Love (i.s.m. Ine Gevers) – gepland voor 2018.
Baltan Quarterly #4 en Hack the Body website launch
In januari 2016 verschijnt de vierde editie van de Baltan Quarterly, getiteld ‘Hack the Body – Critical reflection on the blurry boundaries between intimacy, privacy and technology’. Daarmee is BQ4 volledig gewijd
aan de thematiek en onderzoeksachtergronden binnen Baltan’s Hack
the Body programma. Olga Mink stelt in de introductie dat we inmiddels
zouden mogen toegeven aan het feit dat ieder van ons verstrengeld is
geraakt met technologie, en dat we vaak een intieme relatie onderhouden
met onze devices. Ze bevraagt wat we verwerven door allerlei informatie
over onszelf te tracken, op te slaan en te delen. En, wellicht net zo belangrijk; wat verliezen we hiermee? Wat is de impact van technologie op de
mens? Wat zijn de uitdagingen en mogelijkheden van het kwantificeren
van data die we voorheen niet konden vastleggen, maar die nu doorgesluisd wordt naar diverse black boxes?
Diverse kunstenaars en betrokkenen van Hack the Body leverden een bijdrage aan deze Baltan Quarterly. Flora Lysen (PhD. Media & Neurologie)
beschrijft in een essay hoe het was om haar beste vriendin te kussen,
geinspeerd door Lancel/Maat’s E.E.G. Kiss, kunstenaar en researcher
Chris Salter geeft zijn visie op hun wij ons bewuster kunnen worden van
alle data die ons omringt, datawetenschapper Marco Altini bespreekt
hoe wearable technology zijn leven verbeterde, kunstenaar en researcher
Marco Donnarumma gaat dieper in op de steeds kleiner wordende hiaten
tussen mens en machine, schrijfster Jane Hardjono interviewt klinisch
psycholoog Gaëlle Dhooghe over de staat van flow die kan ontstaan
tussen musici en publiek, en zakelijk leider Hester Swaving bespreekt de
rondreizende installatie WE ARE DATA waarin de relatie tussen privacy,
bewustwording en technologie zichtbaar wordt.
In tandem met de publicatie van Baltan Quarterly#4 wordt ook het
webplatform (http://hackthebody.nl) gelanceerd, met een overzicht van de betrokken projecten. In de loop van 2016 zijn diverse artikelen en verslagen
verschenen die zich richten op de inhoud en nieuwste ontwikkelingen
binnen het programma.
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Seeds: UKI Enter the Bionet – Shu Lea Cheang
Baltan presenteerde in december 2016 de speculatieve installatie en collectieve game ‘UKI Enter the Bionet’ van Taiwanese kunstenares, filmmaker en pionier Shu Lea Cheang. Hierin stond de speculatieve beleving
van nieuw soort biologisch internet centraal, waarbij men witte bloedcellen moet verslaan door samen te werken met gebruik van biofeedback
sensoren (gsr, hartslag, spierspanning) van de acht deelnemers. Samen
met technisch expert Etienne Landon en geluidskunstenaar Julien Ottavi
heeft Shu Lea een workshop verzorgd over het ontwikkelen dit soort
interactieve installaties, waarbij UKI als uitgangspunt werd genomen.
Na een collectieve speelsessie was er voor de deelnemers gelegenheid
om aan de hand van hun eigen werk casestudies in te brengen. Dit was
een constructieve en succesvolle workshop waar een divers publiek van
studenten van zowel Fontys Future Media Lab als de Design Academy en
autonome kunstenaars/ontwerpers aan deel hebben genomen.

Creative Ring Challenge en lancering Creative Ring
Baltan is in 2016 kartrekker bij het opzetten van de Creative Ring; een
Europees netwerk voor het structureel verbinden van relevante stakeholders uit industrie, cultuur, creatieve industrie, overheid, onderwijs, kennisinstellingen. In het voorjaar organiseren we de Eindhovense ‘node’
van de Creative Ring Challenge rondom smart cities, die na de open call
32 deelnemers aantrekt. 2 ervan worden geselecteerd uit in totaal meer
dan 70 inzendingen in de Benelux. Een wint €25000 en een €50000 om
hun project verder te ontwikkelen.
In November 2016 wordt de Creative Ring officieel gelanceerd tijdens
de Smart City Expo in Barcelona met als deelnemende steden: Aarhus,
Barcelona, Brussel, Gent en
Eindhoven. Baltan is formeel medeoprichter en vertegenwoordiger
vanuit het Eindhovense eco-systeem. Brainport Development, Dutch
Design Foundation, Gemeente Eindhoven, Credo., Venturespring,
TMC, Founded by All en Expat Spouses Initiative zijn reeds aangehaakt
bij de plannen rondom dit ecosysteem.
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Communicatie 2016
Baltan stelt niet zichzelf als organisatie voorop, maar het realiseren van gezamenlijke doelen. Dit geldt ook voor de communicatie die Baltan nastreeft. Onze
samenwerkingspartners getuigen meermaals dat ze dit als een belangrijke reden
zien waarom ze Baltan verkiezen boven andere organisaties die hun eigen naam
en merk meer op de voorgrond zetten.
Een groot deel van de communicatie verloopt via de projecten zelf en is gericht
op deelnemers en samenwerkingspartners. We zetten daarnaast in op het bereiken van een geïnteresseerd publiek via lezingen, workshops en presentaties op
andere plekken en binnen andere evenementen en initiatieven die raakvlakken
hebben met ons werk, zowel binnen kunst, design als wetenschap en techniek.
Publicaties en bijeenkomsten (zoals expertmeetings) zijn onderdeel van de
(artistieke) programmering van Baltan en functioneren als communicatiemiddelen ‘pur sang’. Deze zijn tegelijkertijd deel van de kernactiviteiten van Baltan.
Ze dragen sterk bij aan de communicatiedoelstellingen van Baltan, en zijn als
zodanig onmisbaar voor de organisatie. Baltan bedient een groot aantal doelgroepen op zeer verschillende terreinen:
•
•
•
•
•
		
•
•
•

Creatieven (kunstenaars, designers, onderzoekers, makers)
Kennisinstellingen (docenten, onderzoekers en studenten)
Partners (cultureel, bedrijfsleven, wetenschap)
(Algemeen) publiek
Pers binnen de vakgebieden: technisch, kunst, wetenschap, 		
live science en
Media art
Subsidiënten/overheden
kennisinstellingen (docenten, onderzoekers en studenten)

De Baltan website krijgt binnenkort een grote make-over. Verder streven we
een grotere zichtbaarheid op lokaal en nationaal niveau na. 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 lijnen 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.
Bij alle communicatie wordt gekeken naar de content van de communicatie: inspiratie, informatie en expertise en de doelgroepen die bereikt moeten
worden. Baltan is de eerste zender van de boodschap (content), maar niet de
eigenaar.
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; en het uitdragen van
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authenticiteit. We werken samen met partners in de communicatie om grotere
delen van de beoogde doelgroepen te bereiken; we bouwen aan relaties met onze
ambassadeurs om een ‘olievlek’ te creëren in de communicatie. Per project,
thematische lijn en overall corporate communicatie wordt een specifiek tactisch
communicatieplan gemaakt waarin de doelen, content, middelen, timing en
budget worden opgenomen.
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Baltan voorbij de cijfers
De omvang van projecten van Baltan Laboratories is in cijfers niet altijd even
duidelijk uit te drukken. We maken de relaties binnen de diverse projecten in
‘Baltan voorbij de cijfers*’ wat meer inzichtelijk door het visualiseren van de
betrokken partijen; kunstenaars, projectpartners en businesspartners die (in
kind) bijdragen leveren.
* Een inschatting op basis van de cijfers in 2016.
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Inkomstenbronnen 2016

Baltan team & extended family
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Funders & partners
Rood en geel zijn Nederlandse publieke gelden. Blauw zijn (inter)nationale substantiële contributies aan onze werking (cash en/of in -kind).

Age of Wonderland
Een visualisatie van de directe deelnemers en activiteiten
van Age of Wonderland;
funders
staan vermeld in het totaaloverzicht.
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Hack The Body
Hierboven aan de linkerzijde alle partners van HTB, aan de rechterzijde de betrokken projecten en kunstenaars. Bij ieder project staan een aantal ‘subpartners’ vermeld. Dit kunnen partners zijn uit de reeks Holst, Philips, Foutress, EIT Digital, TNO of SENSIKS maar omvatten ook externe partners die niet direct
gerelateerd zijn aan Baltan. De funders staan vermeld in het totaaloverzicht.

Economia
De belangrijkste partners van Economia, curator Wiepko Oosterhuis en betrokken kunstenaars Monique Grimord en Daniel de Bruin. Funders staan vermeld
in het totaaloverzicht.
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Chronologisch overzicht 2016
JANUARI

7 januari:

De Baltan Quarterly#4: Hack the Body verschijnt.
→https://issuu.com/baltanlaboratories/docs/bq4_070115_hackthebody

11 januari:

Koen zetelt in Stuurgroep Creative Lab Brainport. De laatste afspraken worden
gemaakt voor de subsidieaanvraag eind januari.

15 januari:

Opnames van Untourage #2 @ Van Abbe Museum. De Untourage tourguide van
deze aflevering is Herman Schoo – Senior Research Fellow bij Holst Centre en
bestuurslid van Baltan.
→https://vimeo.com/158890420

15 – 16 januari:

Olga bezoekt festival “The End of privacy” en woont de EEG Kiss performance
bij van Lancel&Maat te Frascati in Amsterdam.
→https://www.frascatitheater.nl/node/26452

16 januari:

Olga en Wiepko hebben een verkennend gesprek met VPRO digitaal (GertJan Bogaerts en Geert-Jan Kuipers in het kader van een samenwerking voor
Economia.

19 januari:

Olga woont de vip-bijeenkomst Vrienden van The Design Academy bij.

20 januari:

Olga heeft verkennend gesprek met Yu-Lan van Alphen van Stichting DOEN
in het kader van mogelijke samenwerking tijdens Age of Wonderland en/of het
Arts Collaboratory netwerk.

20 januari:

Big, Open and Beautiful #8. We Are Data. @ Pakhuis de Zwijger. De eerste
in een reeks publieke avonden die Baltan in samenwerking met Pakhuis de
Zwijger, Waag Society, Rathenau Instituut, We Are Data Mirror Room en
Europe by People organiseert. Ongeveer 100 mensen bezoeken de avond.
→https://dezwijger.nl/programma/we-are-data

21 – 22 januari:

Fontys Future Media Lab eindexpo in de Baltan basement / expositie ruimtes
en bij VPRO. De studenten presenteren hun projecten die zij ontwikkeld hebben tijdens het semester dat zij les kregen in de Baltan Basement.

21 januari:

Olga en Marlou hebben verkennend gesprek voor samenwerking met kunstenares Danielle Roberts in het kader van Hack the Body.

21 januari:

Olga woont het gebruikersoverleg van het Natlab bij.

21 januari:

De Open Call van Age of Wonderland 2016: Big Data. Big DADA? wordt
uitgezet.

22 januari:

Koen woont de founders meeting Creative Ring bij.

25 januari:

Rasa Smite van RIXC uit Riga bezoekt Baltan / Eindhoven om de tweede conferentie van Renewable Futures te bespreken in Jan 2017.

26 januari:

Sollicitatiegesprekken voor functie Office Manager en Project Officer
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26 januari:

Lorenzo ontmoet Hans van Oers, projectmanager van Brainport Development,
om de pilot van Creative Lab Brainport met Vencomatic te bespreken.
→http://www.creativelabbrainport.nl/projecten/vencomatic-eersel

26 januari:

Afscheidsdiner van voormalig bestuurslid en ex-voorzitter Cees-Jan Mol. Bij
zijn afscheid wordt een lifetime certificate uitgereikt voor gratis toegang tot alle
toekomstige Baltan activiteiten.

27 januari:

Koen en Olga hebben een kennismakingsgesprek in Tilburg met Brabant C.
Hierbij zijn Frans van Dooremalen en Joy Arpots aanwezig.

29 januari:

Kennismakingsgesprekken met kandidaat-bestuursleden.

FEBRUARI

1 februari:

Angela de Weijer verzorgt een introductie over Kid Baltan aan studenten van de
Fontys Dance Minor.

2 februari:

In Utrecht vindt voor de betrokken teamleden de Age of Wonderland kick-off
meeting plaats voor de 2016 editie. Big Data. Big DADA?

3 februari:

Cameron Lobdell start met zijn stage bij Baltan Laboratories. Cameron heeft
een achtergrond in architectuur en studeert momenteel ArtScience aan de
KABK in Den Haag. Hij zal in de komende maanden een bijdrage leveren aan de
organisatie.

2-5 februari:

Olga bezoekt Transmediale in Berlijn.

6 feb. – 22 mrt.:

Baltan toont expositie Culturegraphy van interactief ontwerper Kim Albrecht.
In Culturegraphy onderzoekt uitwisseling van culturele informatie over een
bepaald tijdsverloop door middel van memes. Deze netwerken kunnen nieuwe
informatie verschaffen over de diepe verbindingen van culturele ontwikkeling.
Ongeveer 300 personen bezoeken de tentoonstelling. Voor meer informatie:
→http://baltanlaboratories.org/article/exhibition/culturegraphy/

8 februari:

Koen woont de founders meeting van de Creative Ring bij. Hier wordt besloten
om een Creative Ring Challenge Benelux te organiseren met Baltan als coördinerende partij in Eindhoven.

10 februari:

Marlou en Olga wonen vergadering bij in de Waag te Amsterdam i.v.m. Hack
the Body tijdens het Big, Open en Beautiful event in Pakhuis de Zwijger.

10 februari:

De Creative Ring Challenge Open Call wordt opengesteld

18 februari:

Koen heeft een meeting met VPRO Medialab over target EU calls en het daarin
mogelijk samen optrekken of elkaar versterken bij elkaars aanvragen.

19 februari:

Debat van Kunsten ’92 bij Design Academy Eindhoven. Koen is gevraagd als
een van vier panelleden om visie te geven over cultureel ondernemerschap, toekomstige rol van kunst en cultuur, trends in maatschappij en uitdagingen voor
culturele organisaties om hierop in te spelen. Verslag:
→https://www.kunsten92.nl/wp-content/uploads/2016/02/Verslag-Debat-Kunsten-92-EINDHOVEN-19-feb-2016-1.pdf

19 februari:

Afspraken met Cultuur Ondernemen voor begeleiding bij meerjarige subsidieaanvragen worden vastgelegd. Baltan zal samenwerken met adviseurs Joost
Heinsius (inhoud en redactie) en Alexander Ramselaar (financiën en begroting.
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22 – 26 februari: Snuffelstage van Havo-4 scholieren Hakan Yildizli en Marloes van Egmond bij
Baltan. Hakan en Marloes zijn afkomstig van het Stedelijk College Eindhoven
(vestiging Henegouwenlaan).
23 februari:

Koen en Olga bezoeken ontwerpstudio HeyHeydeHaas om de visuele kant voor
de nieuwe visie en strategie voor Baltan te bespreken.

24 februari:

Holst Centre vraagt Baltan om deel te nemen in een consortium wat zal indienen op een grote EU-ICT call rond net thema Internet of Things. Baltan moet
hiervoor als creatieve partner twee andere creatieve partners betrekken uit
andere EU-landen dan de Benelux of Duitsland.

24 februari:

Lorenzo verzorgt de kick-off van de opdracht ‘Misleading Data’ op Avans
Communication and Multimediadesign in Den Bosch. Ongeveer 15 studenten
verdeeld over 2 groepen zullen gedurende 4 maanden aan de opdracht werken.

25 februari

Olga bezoekt conferentie over de Blockchain op Fiber Festival in de Brakke
Grond met keynotes van o.a. Michel Bauwens (BE) en Vinay de Gupta (UK).

25 februari:

Lorenzo verzorgt de kickoff van de opdracht ‘Big Data and No Privacy’ op
Fontys ICT in Eindhoven voor de minor Art & Technology. 23 studenten werken in 3 groepen gedurende 4 maanden aan het project.

25 februari:

Braincandies, een initiatief van WeDoWe.nl vindt plaats in de Baltan Basement.

26 februari:

Opnamen van de derde aflevering van Untourage vinden plaats op het Institute
of Genetic Medicine op Newcastle University (UK). Tourguide is Louise
Mackenzie, kunstenaar en researcher op de Northumbria University.
→https://vimeo.com/169870139

29 februari:

Koen woont eindpresentatie bij van project “Waarden en kunst” in Brussel,
een tweejarig project van onze zakelijke gesprekspartner Arteconomy in
Vlaanderen waarbij kunstenaars werden ingeschakeld om de waarden van de
Vlaamse overheid te verbeelden en uit te dragen naar haar medewerkers.

29 februari:

De eerste versie van de Open Call voor Economia/Renewable Futures
Conference wordt opengesteld.

MAART

1 maart:

Angela de Weijer start als Office Manager.

3 maart:

Marlou heeft een verkennend gesprek met kunstenaar Marco Donnarumma
over een deelname aan Baltan’s Hack the Body programma.

4 maart:

Olga en Wiepko bezoeken ontwerper/kunstenaar Daniel de Bruin in
Amersfoort i.v.m. Economia en het ontwikkelen van een nieuwe versie van de
Moniac.

4 maart:

Lorenzo ontmoet Dorien Verdier, directeur strategische projecten van
SintLucas, om de betrokkenheid van SintLucas in Creative Lab Brainport te
bespreken en uit te zetten.

5 maart:

Carmin Karasic en Baltan hosten de Global 3rd Annual Art and Feminism
Wikipedia Edit-a-thon in de Baltan basement. Een collectieve inspanning om
Wikipedia entries te editen of updaten die gerelateerd zijn aan kunst en feminisme. 5 personen nemen deel.
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7 maart:

Dankzij een oproep in het Creative Ring netwerk heeft Baltan op minder
dan twee weken tijd twee relevante creatieve partners geselecteerd uit acht
geïnteresseerden om deel te nemen in de EU-call over Internet of Things: de
Universiteit van Aarhus (DK) en de University of the Creative Arts (UK).

8 maart:

Koen en Christine bespreken de structurele samenwerking in Age of
Wonderland bij de Dutch Design Foundation met Martijn Paulen en Erik
Vermeulen.

9 maart:

Sluitingsdatum aanmeldingen Creative Ring Challenge.

10 maart:

De tweede editie van Bliksem en Donderdag vindt plaats in de Kazerne,
opnieuw een zeer succesvolle avond. BDD #2 wordt gemodereerd door Koen.
Met 90 aanwezigen is de zaal volledig gevuld.

11 maart:

Olga, Christine en Arne hebben een meeting in Bloemendaal aan Zee in verband
met de open call Age of Wonderland. Een voorselectie van 12 kandidaten wordt
geselecteerd uit de 42 ingezonden voorstellen.

14 maart:

Olga en Koen bezoeken het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie in
Rotterdam voor een gesprek met Anouk Laverge en Joris van Ballegooien over
de mogelijkheden voor een meerjarige subsidie.

14 maart:

Olga en Koen hebben een gesprek met Joost Heinsius (Values of
Culture&Creativity) i.v.m. begeleidingstraject ‘Cultuur & Ondernemen’.
Aanvraag structurele subsidies en strategie.

15 maart:

HTB experiment-dag met Amble Skuze en Lisa-Maria van Klaveren bij Holst
Centre.

15 maart:

Juryverdediging van de plannen voor Creative Lab Brainport voor regionaal
investeringsfonds MBO. Koen vertegenwoordigt Baltan in een delegatie met
tevens: Imke Carsouw (Brainport Development), Igor van Hooff (St Lucas),
Cor van de Ven (Vencomatic), Dorien Verdier (St Lucas) en Hans van Oers
(Brainport Development)

16 maart:

Koen heeft een meeting met Peter van Casteren (DAE) over het ter beschikking
stellen van technologische apparatuur voor studenten van de DAE. Er ontstaat
enthousiasme om dat binnen een breder kader op te pakken, en naast DAE studenten ook een bredere community te bedienen.

16 maart:

Koen heeft een afspraak met Saskia van de Wiel, zakelijk directeur Tante Netty
om mogelijke samenwerkingen te bespreken.

18 maart:

Meeting Open Labs Eindhoven met vertegenwoordiging van Venturespring,
Eindhoven Startups Foundation, TMC en VPRO Medialab. Er wordt geconcludeerd dat een aantal partijen interesse hebben om verder mee te denken
als founder en anderen als deelnemer. In de nasleep van de vergadering wordt
samen met Venturespring de basis gelegd voor de overgang van werktitel “Open
Labs Eindhoven” naar de definitieve titel “Creative Community Collider”.

21 -25 maart:

Creative Ring Challenge bij Seats2Meet. Op maandagavond 21 maart
vindt de officiële kickoff plaats die wordt bijgewoond door 40 personen.
Vertegenwoordigers van 13 projecten geven korte pitches; in totaal zijn er 32
betrokken deelnemers.
→http://www.baltanlaboratories.org/article/event/creative-ring-challenge-smart-cities
→http://www.creatifi.eu/benelux/

BALTAN LABORATORIES

JAARVERSLAG 2016

30

22 maart:

Laatste dag expo Culturegraphy van Kim Albrecht.

23 maart:

Expertmeeting #1. Hack the Body @ Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. De nieuwe(re) deelnemers aan het programma stellen zich voor aan bestaande partners:
Marco Donnarumma; Amble Skuze en Lisa-Maria van Klaveren; Rogier Arents;
Danielle Roberts; en Fred Galstaun. Verder bespreken we de subsidiemogelijkheden die Baltan op de radar heeft en hebben we het over hoe/of we in de
toekomst samen willen optrekken in (internationale) publieksevenementen. Bij
deze expertmeeting zijn 20 deelnemers aanwezig.

23 maart:

Big, Open and Beautiful #9. Hack the Body @ Pakhuis de Zwijger. In samenwerking met Pakhuis de Zwijger, Waag Society, Rathenau Instituut, We Are
Data Mirror Room en Europe by People. Deze tweede avond in de reeks staat
in het teken van het Hack the Body programma. Sprekers zijn: Ira van Keulen
(Rathenau) over ontwikkeling in ‘intieme technologie’; Jan van Erp (Universiteit
Twente en TNO) over de cyborg; Karen Lancel (Lancel&Maat, partner in
Hack the Body) over de waarde van de artistieke blik op technologie; Marco
Donnarumma (kunstenaar en partner in Hack the Body) over de vervagende
grenzen van het mens-zijn; en Chris Salter (kunstenaar/wetenschapper en
partner in Hack the Body) over hoe de data drift ons lichaam en onze ziel tot een
handelswaar heeft gemaakt. 90 bezoekers wonen de avond bij.
→https://dezwijger.nl/programma/hack-the-body
→http://baltanlaboratories.org/article/event/big,-open-&-beautiful-9

24 maart:

Olga en Wiepko bezoeken Geert Lovink en Max Dovey van het Institute of
Network Cultures aan de HVA Amsterdam i.v.m. toekomstige samenwerking
Moneylab en Economia.

25 maart:

Angela, Cameron en Marlou bezoeken OddStream festival in Nijmegen.

28-31 maart:

Qualified Self Experiments voor Hack the Body met Chris Salter, TeZ en Luis
Rodil Fernandez bij EIT ICT labs, in samenwerking met onderzoekers van
Philips Research en Holst Centre.

30 maart:

Interne overdracht van de E.E.G. Kiss software bij Holst Centre met het team
dat aan de installatie heeft gewerkt vanuit Holst Centre en Fourtress en in aanwezigheid van kunstenaarsduo Lancel/Maat.

30 maart:

Koen woont eindpresentatie bij van DRESScode door Kristof Buntinx, een CICI
project waarvoor Baltan geselecteerd was als procesbegeleider.
→http://www.kristofbuntinx.com/post.php?id=122

31 maart:

Economia+ meeting. Verkennend gesprek met CeesJan Mol, Alain Heureux en
Ingrid van der Wacht over het opzetten van een Economia spin-off gericht op
het bedrijfsleven.

31 maart:

Age of Wonderland team meeting waarin de 6 geselecteerde Fellows worden
gepresenteerd en plannen worden gemaakt voor de verbindingen met het
Nederlandse netwerk tijdens de incubatieweek.

APRIL

1 april:

Olga bezoekt Hacking Habitat in Utrecht en heeft een verkennend gesprek over
de toekomstige samenwerking met curator Ine Gevers, directeur van Stichting
Niet Normaal.
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1 april:

Max Meulendijks, student Industrial Design aan TU/e, start met zijn stage.
Hij zal Lorenzo gaan ondersteunen bij diverse projecten voor Open Labs en
Creative Lab Brainport.

5 april:

Olga begeleidt studenten Fontys Future Media Lab aan de hand van het thema
Urban Intelligence.

5 april:

Bij Baltan vindt de interne kickoff van Creative Lab Brainport plaats. Een
team van studenten van St Lucas en Avans zal onder begeleiding van Lorenzo
Gerbi werken aan een pilotproject voor Vencomatic. Aanwezig zijn Hans van
Oers (Brainport Development), Coen van Dijk (SintLucas), Dick van de Ven
(Vencomatic), project group (5 students from SintLucas Boxtel, SintLucas
Eindhoven

8 april:

Teamdag bij Continium in Kerkrade met het Baltan kernteam begeleid door
Poul Bakker en Ghislaine Bromberger. Na afloop van deze dag wordt door Gène
Bertrand, directeur Continuum, een uitgebreide rondleiding verzorgd door de
verschillende gebouwen van het nieuwe Museumpark in Kerkrade.

8 april:

Vivian Fontijn start als Project Officer

11 april:

Koen zetelt in stuurgroep Creative Lab Brainport.

12 april:

Indiening “Nine lives” een project rond IoT voor een call van H2020 EU-ICT.
Consortiumpartners: Holst Centre, Infineon, NXP, European Platform
for Sports Innovation, Stichting Sports and Technology, Stiftelsen Sintef,
Innovationsmanufaktur, Fontys, Universidad de Navarra, Philips, eesy-id,
Evolaris Next Level, TNO, Cloudtag, Stihting Innosportlab Sport en Beweeg!,
University for the Creative Arts, Aarhus Universitet, Baltan Laboratories,
Innovasec, Wearable Life Science, Huawei, GEIE ERCIM, Motion Metrics,
NXTECH AS.

13 april:

Indiening Stimuleringsfonds Creative Industrie Meerjarige Programma’s.

13 en 14 april:

Holst Centre partnermeeting. Koen is aanwezig. Baltan is vertegenwoordigd
met een demo van Other/Self (onderdeel van Qualified Self ) en performances
van E.E.G. kiss. 200 aanwezigen.

14 april:

Olga bezoekt de informatiemiddag van Provincie Noord Brabant over het nieuwe cultuursysteem in De Nieuwe Vorst, Tilburg.

14 april:

Matchmaking event op Fontys ICT voor de ‘Big Data and No Privacy’ opdracht.
De studenten hebben groepen gevormd op basis van gelijkwaardige ideeën in de
onderzoeksfase.

18 april:

Informele team bijeenkomst met het hele Baltan team en het bestuur, inclusief
de nieuwe Bestuurders: Eefje op den Buysch (→https://www.linkedin.com/in/eefjeopdenbuysch) en
Danielle Arets (→https://www.linkedin.com/in/darets).

19 april:

Koen en Marlou hebben gesprek met Hester Swaving en Fanny Smelik over
de mogelijkheden om samen op te trekken in het vervolgtraject van de We Are
Data Mirror Room. We bespreken subsidiemogelijkheden en mogelijkheden
voor een tour van de installatie.

21 april:

Age of Wonderland Big Data, Big DADA Movie Night als opmaat naar Age of
Wonderland tijdens de Dutch Design Week. Olga Mink geeft een introductie,
er worden twee films over big en open data getoond. Tijmen Schep (Kennisland,
SETUP) geeft een korte inspirational talk. 50 personen zijn aanwezig.
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21 april:

Koen heeft een verkennende afspraak bij Open Manufacturing Campus
Turnhout om visie te delen over community vorming en rol van creatieve industrie voor innovatie.

25 april:

Bestuursvergadering. Eerste vergadering met Eefje op den Buysch, die formeel tot het bestuur toetreedt. Danielle Arets is verhinderd. Er wordt onder
meer besloten om in het kader van goed werkgeverschap en de beoogde ANBIaanvraag een adviestraject in te gaan inzake arbeidsvoorwaarden.

26 april:

Koen heeft afspraak met Martijn Paulen van de Dutch Design Foundation over
Creative Community Collider.

MEI

3 mei:

Afspraak met Esther Vriens van Vriens Archeo Flex, aan Baltan toegewezen
vanuit Cultuur Ondernemen voor advies inzake arbeidsvoorwaarden. Baltan
zal advies krijgen over: arbeidscontracten (wettelijke bepalingen), loonschalen,
secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsbeleid.

5 mei:

Olga is in gesprek met Trudo directeur Thom Aussems over Trudo.lab, een
nieuw initiatief. Tien creatieve kandidaten worden geselecteerd om zich te buigen over de vraagstukken van de Eindhovense woningbouw corporatie Trudo.
→http://www.trudo.nl/actueel/open-call-for-creatives-trudo-lab-catalyst-for-innovation-amp-urban-settlement

9-11 Mei:

Olga bezoekt het Balance-Unbalance Festival in Manizales in Colombia op
uitnodiging van festival directeur Ricardo Del Farra. In samenwerking met Dan
Diojdescu (MBA) verzorgt zij de presentatie Commons, the Big Theft.
→http://www.balance-unbalance2016.org/

11 mei:

Baltan dient een aanvraag in voor Economia bij het Stimuleringsfonds, deelregeling e-cultuur. De aanvraag wordt gehonoreerd.

12 mei:

Baltan verandert van administratiekantoor te veranderen. Gesprekken worden gepland met vier kandidaat kantoren. Uiteindelijk wordt gekozen voor
SupportPunt te Eindhoven. De loonadministratie – wel naar tevredenheid –
blijft bij het oorspronkelijke kantoor, Van Meijl Freriks.

13 mei:

Koen, Marlou, Angela en Lorenzo bezoeken de opening van de We Are Data
Mirror Room op FabCity te Amsterdam. De cabine wordt officieel geopend in
het bijzijn van partners Baltan, VPRO en anderen. Technisch specialist Vicar
Vision geven een achtergrond over de toegepaste technieken. Baltan wordt
als een van belangrijkste partners gezien en krijgt kort spreektijd voor de 150
aanwezigen.

13 mei:

Midterm presentatie van het project ‘Big Data and No Privacy’ op Fontys ICT.
(30 pers betrokken).

18 mei:

Research presentatie bij Vencomatic in Eersel voor Creative Lab Brainport. 15
mensen betrokken; Creative Lab Brainport team, studenten en bedrijven.

20 mei:

Baltan dient een aanvraag in voor culturele ANBI status.

23 mei – 2 juni:

Age of Wonderland Incubation Week. Fellows Budi Prakosa, Branly Lopez, Paz
Bernaldo, Iman Abdurrahman en Ng’winula Kingamkono bezoeken Eindhoven.
Ali Eslami is deze week helaas verhinderd. Ze leggen hierin de basis voor hun
residency in september/oktober middels een mix van publieke en interne
activiteiten.
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23 mei:

De subsidie Creative Lab Brainport wordt goedgekeurd door ministerie van
OCW:
→http://www.brainport.nl/nieuws-ontwikkelingen/creative-lab-brainport-krijgt-groen-licht.

23 mei:

Provocative Seminar Big Data. Big DADA? @ Natlab met Branly Lopez, Paz
Bernaldo, Budi Prakosa, Fieke Jansen (Tactical Tech), Kersti Wissenbach
(DatActive), Ine Gevers (Hacking Habitat) en Jan Willem Huisman (IJsfontein).
Opening speech door Christine Wagner en Olga Mink. De presentatie van de
avond is in handen van Danielle Arets. 80 bezoekers.

23 – 27:

Chris Salter, Luis Rodil Fernández en TeZ werken aan de ontwikkeling van de
Other/Self installatie.

25 mei:

Interne Age of Wonderland sessie over Scenario Planning @ Natlab olv. prof.
Cees Hamelink.

26 mei:

Big, Open & Beautiful: Big Data. Big DADA? Fabcity / Pakhuis de Zwijger. De
avond staat in het teken van data als tool voor sociale innovatie. Sprekers zijn
Paz Bernaldo, Ng’winula ‘Unu’ Kingamkono, Branly López, Julia Hoffmann
(Hivos), Arne Hendriks (artist) en Ivonne Jansen-Dings (Waag Society). 90 personen aanwezig.

27 mei:

Oriënterend gesprek om een sponsorship-traject in te gaan met Baltan. Er
wordt bekeken of er hiervoor samengewerkt kan worden met Cameron Lobdell.

30 mei:

Informeel diner bij de 70% bar met Age of Wonderland fellows en ‘very important friends’.

30 mei:

Koen zetelt in stuurgroep Creative Lab Brainport

JUNI

1 juni:

gesprek met Hack the Body kunstenaar Danielle Roberts en Fred Galstaun
van Nobel Sauna’s. Er worden plannen gemaakt om een samenwerking aan
te gaan om zo de meditatiecabine uit de plannen van Danielle te realiseren.
Tegelijkertijd bestaat er het plan vanuit deze synergie een module toe te voegen
aan de experience cabin van Fred.

1 juni:

Koen en Olga hebben een kennismakingsgesprek met Tanja Mlaker, Directeur
Stichting Cultuur Eindhoven.

2 juni:

Gesprek met VPRO Medialab over meerjaren-visies en mogelijke
samenwerkingen.

2 juni:

Officiële kick-off van Creative Lab Brainport bij SintLucas in Boxtel. Onder de
50 aanwezigen zijn vertegenwoordigers van de oprichters, studenten, provincie
en deelnemende bedrijven. Baltan wordt benoemd als belangrijke partner.

2 juni:

Eerste kennismaking met Robert Metzke van Philips. Een oriënterend gesprek
over samenwerking binnen het Economia programma.

2 juni:

De Age of Wonderland fellows keren terug naar huis na afloop van de incubation
week.

3 juni:

Koen en Lorenzo geven een tussentijdse beoordeling van de projecten van
de Fontys ICT Minor Art en Technology en evalueren de samenwerking met
Fontys.
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4 – 5 juni:

Muziek op de Dommel festival met inhoudelijke bijdragen van Baltan
Laboratories met o.a. de installatie ‘Pond Radio’ van Rasa Smite en Raitis Smits
(RIXC, LV) in het Van Abbemuseum.

7 juni:

Gesprek met Fontys en We Are Data over het opzetten van een researchtraject
op basis van de content en verzamelde data uit de We Are Data Mirror Room.

9 juni:

Een verkennend gesprek met vindsubsidies.nl over hoe zij Baltan en haar partners zouden kunnen ondersteunen in het aanboren van niet-culturele subsidies.

10 juni:

Gesprek met Ine Gevers over toekomstige samenwerking Robot Love – Hack
the Body in nieuw te ontwikkelen onderzoeksproject.

10 juni:

Meeting met Jonathan Marks (storyteller) en HeyHeydeHaas over externe positionering van Baltan.

10 juni:

Opdrachtbevestiging aan Cameron Lobdell voor het ontwikkelen en uitrollen
van een partnership strategie met als doel het aantrekken van private betalende
partners.

13 - 30 juni:

Wateroverlast. De gehele Natlab kelder loopt onder water door zware regenval,
dus ook de Baltan basement. Gedurende meerdere weken kunnen de ruimtes
niet worden gebruikt door renovatiewerkzaamheden.

13 juni:

De derde aflevering van Untourage (Institute of Genetic Medicine, Newcastle
University) is online.

14 juni:

Meeting bij Brabant C in verband met projectindiening Age of Wonderland.
Adviseur Mirjam Hament (BOM) sluit aan. De basis wordt gelegd voor samenwerking rond businessmodellen voor de Baltan activiteiten.

15 juni:

Olga woont presentatie bij aan Universiteit Amsterdam rondom ‘Rethinking
Ecnonomics’.

16 juni:

Lorenzo woont de evaluatie van de opdracht ‘Misleading Data’ op Avans, Den
Bosch bij samen met studenten en docenten.

16 juni:

Bliksem en Donderdag #3 in de Kazerne. Zoals voorgaande edities was deze
avond opnieuw zeer goed bezocht met een publiek van ongeveer 90 personen
die een diversiteit aan presentaties voorgeschoteld kregen.

15 – 19 juni:

Koen, CeesJan en Angela zijn aanwezig bij Creative Ring meetings in Barcelona,
tijdens Sonar+D festival. Gent, Brussel, Eindhoven en Aarhus bevestigen hun
commitment als founders. Saarbrücken en Barcelona staan vooraan in de wachtrij om ook aan te sluiten. Er worden concrete afspraken gemaakt voor taakverdeling richting de officiële lancering tijdens de Smart City Expo in November
in Barcelona. Dankzij de vertegenwoordiging van Dutch Design Foundation en
de Gemeente Eindhoven, wordt ook een stevige basis gelegd voor lokale opstart
van de Creative Community Collider.

20 juni:

Stagiair Max Meulendijks sluit zijn stage af.

22 juni:

De vacature Projectleider Age of Wonderland wordt opengesteld en uitgezet via
de netwerken van Baltan, Hivos, Mest en Culturele Vacatures.

23 juni:

De subsidie aanvraag van Baltan voor ondersteuning in de BIS 2017 – 2020 bij
het Stimuleringsfonds wordt niet goedgekeurd.
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23 juni:

Holst Centre stemt in met een partnership tot en met 2020, met een gegarandeerde partnerbijdrage voor Hack the Body en de mogelijkheid om die via
projecten verder uit te breiden.

24 juni:

Eindevaluatie van ‘Big Data and No Privacy’ (Fontys) bij Baltan. De groepen
presenteren hun projecten aan het docententeam. Koen, Lorenzo en Angela
wonen de presentaties bij.

30 juni:

Braincandies#5, een initiatief van WeDoWe vindt plaats in de De Nooijerzaal
van het Natlab.

JULI

1 – 31 juli:

Studenten van Avans CMD exposeren ‘Dataïsm’ in de Dick Raaijmakerszaal. Zij
creëerden een zestal posters plus een online enquête waarin de juiste of onjuiste
perceptie en interpretatie van nieuwsberichten, data en statistieken aan de kaak
wordt gesteld. De expo wordt door 300 personen bezocht.

5 juli:

Marlou woont afspraak bij over de mogelijkheid om een We Are Data Mirror
Room programma in Eindhoven op te zetten. De afspraak was op initiatief van
Gaby Rasters van gemeente Eindhoven.

11 juli:

Koen zit founders meeting voor van Creative Community Collider met aanwezigheid van Imke Carsouw, Martijn Paulen, Sander Lieftink, CeesJan Mol en
Gerton Knipping. Er ontstaat een gezamenlijk enthousiasme en alle partijen
zeggen toe op een Letter of Intent.

15 juli:

Olga heeft een kennismakingsgesprek over samenwerking Age of Wonderland/
Baltan met Creative Tracks, een Creative Europe programma.

19 juli:

Op uitnodiging van Tanja Mlaker en Monique Mols (ASML) schuift Koen
aan als vertegenwoordiger van Baltan bij een inhoudelijk bezoek van Marjan
Hammersma en Ernst Slot. Baltan is als een van drie partijen geselecteerd voor
een dialoog over “Innovatie en de Verbinding tussen Kunst en Wetenschap”.

29 juli:

Stagair Cameron Lobdell rondt zijn stage af. Hij zal de komende maanden
betrokken blijven bij Baltan in een adviserende rol rondom om de sponsorships.

AUGUSTUS

5 augustus:

Renée Roukens start als projectleider van Age of Wonderland.

15 augustus:

De Baltan basement krijgt haar eerste grondige reinigingsbeurt na de wateroverlast van juni. Dit verbetert het leefklimaat in de kelder aanzienlijk.

25 augustus:

Baltan organiseert i.s.m. Mediamatic Amsterdam een artist talk door Joe Davis:
‘Astrobiological Horticulture’, gecombineerd met i.s.m met een screening van
docu Heaven + Earth + Joe Davis van Peter Sasowsky. Locatie: Mediamatic
Biotoop, 30 aanwezigen.
→http://baltanlaboratories.org/article/lecture/astrobiological-horticulture
→https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157669955000573

26 augustus:

Baltan organiseert i.s.m Mediamatic Amsterdam de workshop ‘The Alchemy of
Silk’ door Joe Davis. Locatie: Mediamatic Biotoop, 10 deelnemers.
→http://baltanlaboratories.org/article/workshop/the-alchemy-of-silk
→https://www.flickr.com/photos/baltanlaboratories/albums/72157669942939994
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31 augustus:

Sluitingsdatum open call residency Economia / Plug in City i.s.m. Vertical
Gallery en Fictional Collective.

31 augustus:

Tetske de Weijer start als Stagair Project Officer. Zij zal t/m december 2016
meewerken aan de projecten Age of Wonderland en Economia.

31 augustus:

Baltan dient aanvraag in voor de Provinciale Basisinfrastructuur (Paragraaf 1).
Deze aanvraag moet Baltan toelaten om haar ingezette groei in reputatie en
impact door te zetten en ademruimte te creëren voor acquisitie op niet-publieke
middelen.

SEPTEMBER

2 september:

Baltan dient aanvraag Werkbijdrage Jong Talent in bij het Mondriaanfonds. De
aanvraag betreft de ontwikkeling van de MONIAC door Daniël de Bruin voor
Economia.

2 september:

Koen zetelt in een panel over “ecosystem building” tijdens de lancering van
Brussels Creative, de Brusselse vertegenwoordiging in de Creative Ring. De
bijeenkomst wordt bijgewoond door een honderdtal mensen, waaronder twee
Ministers.

5 september:

Founders meeting Creative Community Collider. De deelnemende partijen maken hun commitment concreter. De Gemeente zorgt voor een bedrag
waarmee in elk geval het lidmaatschap van de Creative Ring verzekerd is en zal
een interne ambassadeur aanduiden voor de inhoudelijke opvolging. Credo en
Venturespring zeggen een substantiële in-kind bijdrage toe voor de strategische en operationele uitbouw. Brainport Development zorgt voor een externe
consultant die in een kort traject onze plannen zal samenvatten en de verdere
stappen concretiseren.

6 september:

Age of Wonderland pitch bij Brabant C in Tilburg. Olga en Christine bespreken
de tot nu toe behaalde resultaten. Koen, Renée en Vivian en Tetske wonen de
pitch bij.

6 september:

Fontys Future Medialab start haar nieuwe semester bij Baltan. De eerste tijd
kunnen zij vanwege Age of Wonderland niet terecht in de basement. In plaats
daarvan wordt gebruik gemaakt van alternatieve werkruimte i.s.m. VPRO
Medialab en BROET.

7 september:

Koen en Marlou hebben een gesprek met Gene Bertrand van Museumplein
Kerkrade voor een samenwerking in Hack the Body.

8 -11 september: Olga bezoekt Ars Electronica in Linz.
9 september:

Guillaume Peter start als research-stagiair vanuit ECAM Paris. Hij zal t/m eind
januari 2017 o.a. meewerken aan Age of Wonderland.

9 september:

Koen is aanwezig in het Klokgebouw bij het afscheid van burgemeester Rob van
Gijzel.

12 september:

Samen met een delegatie van Creative Lab Brainport brengt Koen een werkbezoek aan SPARK Campus in den Bosch. Er blijkt veel overlap in de manier van
werken van SPARK met die van Baltan.
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15 september:

Holst Centre vraagt Baltan om als consortiumpartner deel te nemen in een
Europese call voor nieuwe interfaces op basis van flexibele elektronica. De rol
van Baltan is om een ‘designtaal’ te ontwikkelen die de vertaalslag kan maken
tussen de technische specificaties van de gebruikte materialen en de parameters
die bruikbaar zijn voor de product designers en creatieve partners.

16 september:

Koen en Marlou hebben gesprek met Mirjam Hament van Brabant C over de
financiële aspecten en het ondernemerschap in het kader van een lopende aanvraag voor Economia bij Brabant C.

22 september:

Source sessie bij Credo voor de branding en identiteit van Creative Community
Collider.

22 september:

High-tech XL demoday: Koen woont het event bij in het Klokgebouw.

22 – 25 sept.:

Age of Wonderland fellow Ali Eslami neemt samen met Ash Koosha deel aan
TodaysArt festival in Den Haag met het project Snow VR. (→http://alllesss.com/portfolio-item/snow-vr/) Dit werk wordt ook getoond op MUTEK in Montreal van 9 – 13
november.

23 september:

Founders meeting Creative Ring in Eindhoven. Vertegenwoordigers van de 5
steden hebben de hele dag bespreking in een meeting ruimte ter beschikking
gesteld door Brainport Development. De dag wordt afgesloten met een bezoek
aan Sectie-C.

26 september:

Age of Wonderland Fellows arriveren in Eindhoven voor de residency.

27 september:

Age of Wonderland diner voor fellows, crew en het Baltan team bij Soul Kitchen.
Aansluitend vindt het open welkomstmoment voor Age of Wonderland plaats in
de Dick Raaijmakerszaal. Ellen Zoete neemt officieel afscheid als projectleider
en draagt het stokje over aan Renée Roukens.

28 september:

Verkennende gesprekken voor een indiening op een EU ICT-19 call lopen op
niets uit. De partners in het gesprek (uit Vlaanderen, Nederland en Spanje)
zijn enthousiast over de inhoud en een eventuele samenwerking, maar er staat
niemand op die de coördinerende rol op zich kan nemen.

28 september:

Kick off van Trudo.lab onder leiding van Olga Mink (Baltan) en Thom Aussems
(Trudo).

OKTOBER

1 oktober:

Baltan dient meerjarige aan vraag in bij Stichting Cultuur Eindhoven. In combinatie met de aangevraagde provinciale gelden en de gevraagde toezegging moet
de groei van Baltan voor de komende jaren verzekeren.

3 oktober:

Koen zetelt in de Stuurgroep Creative Lab Brainport

4 oktober:

Olga neemt deel aan de eerste sessie van het door Brabant C georganiseerde
netwerk moment over Brabantse Designlabs.

4 oktober:

Marlou bezoekt Hack the Body artist Daniëlle Roberts om haar project
Meditation Lab te bespreken en te onderzoeken waar Daniëlle en het programma elkaar kunnen ondersteunen.

5 oktober:

Bespreking met VPRO Medialab, MU, Natlab en Van Abbemuseum over de
toekomstige samenwerking van instellingen die zich bezighouden met digitale
cultuur in Eindhoven.
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6 oktober:

Bliksem en Donderdag#4 vindt plaats in De Kazerne. De formule trekt ook deze
avond weer een volle zaal, 90 personen zijn aanwezig.

11 oktober:

Baltan Bestuursvergadering

12 oktober:

Koen en Marlou bezoeken Douwe Gerrits van Fourtress om de voortzetting en
invulling van het partnerschap van Fourtress in Hack the Body te bespreken.

13 oktober:

Holst Centre partnermeeting. Koen neemt deel als genodigde partner.

15 oktober:

Sluitingsdatum van de open call voor de Renewable Futures Conference.

20 oktober:

Branly Lopez voert experiment uit bij Holst Centre waarbij zijn eeg-activiteit
wordt gemeten tijdens een meditatie sessie.

20 oktober:

Koen en Marlou bezoeken Holst Centre om de voortzetting van het partnerschap van Holst Centre in Hack the Body te bespreken.

22 oktober:

- Aanvang Age of Wonderland: Big Data Big DADA? expositie in de Dick
Raaijmakerszaal en Baltan basement in het Natlab. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken.
- In de foyer is een compleet radiostation opgebouwd waar een programma
wordt verzorgd door JA JA JA NEE NEE NEE. Te gast zijn: Arne Hendriks,
Ng'winula 'Unu' Kingamkono, Branly López, Masha Ru, Louwrien Wijers, Olga
Mink, Ali Eslami, You Think You Really Know Me, Christine Wagner.
→http://jajajaneeneenee.com/
→https://soundcloud.com/jajajaneeneenee/sets/age-of-wonderland

- Het Parool publiceert een artikel over Age of Wonderland in artikel ‘Nooit
meer in de file dankzij big data’ door Edo Dijksterhuis.
23 oktober

- De workshop ‘Big Cosmic Data’ door Branly Lopéz, Masha Ru en Tjitse
Boersema vindt plaats, 20 personen nemen deel. In deze workshop wordt leren
deelnemers om de Maya kalender toe te passen in hun dagelijks leven.
- Ali Eslami verzorgt de workshop ‘VR as a new medium’, 14 deelnemers.
Centraal staat de ontwikkeling van VR in de nabije toekomst en op welke manier
we dit medium kunnen inzetten voor diverse toepassingen.
- JA JA JA NEE NEE NEE heeft Paz Bernaldo, Isis Boot, Marta Sierra García,
Rana Beiruti, Mohamed Rahmo, Budi Prakosa, Iman Abdurrahman, Joris de
Groot en Dick Broggel te gast in de radiostudio.
→http://jajajaneeneenee.com/
→https://soundcloud.com/jajajaneeneenee/sets/age-of-wonderland

- DutchCulture, Centre for International Coöperation, brengt een bezoek aan
Age of Wonderland. Christine zit de bijeenkomst voor.

24 oktober:

- Budi Prakosa geeft de workshop ‘MightyBits, a DIY Database’ voor 8 deelnemers. Deze workshop is een introductie voor gebruikers zonder vereiste
voorkennis die willen werken met de database die Budi ontwikkelde.
- De eerste editie van MEET : IMPACT, het partnerevent van Baltan, wordt
gelanceerd in de BROET basement. Van de tachtig aangeschreven genodigden,
zijn er meer dan vijftig aanwezig. Hierbij actuele partners uit diverse domeinen
(subsidiegevers, stakeholders, private partners) maar ook een aantal nieuwe
prospective partners.
- In het auditorium vindt de uitverkochte lezingenavond ‘Big Data Big DADA?
Dialogues’ plaats. Lennart Booij modereert de avond, sprekers zijn Arne
Hendriks, Julia Hoffmann en Nishant Shah. Naast de lezingen is er ook een discussieronde. De Age of Wonderland fellows geven acte de presénce. 90 personen wonen de avond bij.
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25 oktober:

- Iman Abdurrahman geeft de workshop ‘Radio for Disaster Management’ voor
7 deelnemers. De sessie draait om het bouwen van een persoonlijke mini radio
voor gebruik bij noodsituaties.
- Nick LeBeat a.k.a. DJ 1984 verzorgt radioprogrammering en heeft met Joep
Huiskamp van TU/e te gast.
→https://www.youtube.com/watch?v=giqnGh_Rhz4&feature=youtu.be

- Ali Eslami is te zien in VPRO's DORST 'Dagelijkse dosis Design' (aflevering
'Data’), gepresenteerd door Elfie Tromp. In de aflevering wordt ingegaan op het
werk en de motivatie van Ali. Elfie probeert de Death Tolls experience uit.
→http://www.vpro.nl/dorst/programma/dagelijkse-dosis-design/data.html

26 – 28 oktober: Marlou gaat naar Barcelona voor de tweede Renewable Futures meeting. De
Renewable Futures partners komen bij elkaar om de voortgang van het programma te bespreken. De Renewable Futures Conferentie tijdens Economia
festival wordt uitvoerig besproken, gezamenlijk bekijken we hoe we die het
beste invulling kunnen geven.
26 oktober:

- Ng’winula ‘Unu’ Kingamkono leidt zijn werksessie ‘Roadata’ voor 9 deelnemers. De focus ligt op het ontwikkelen van een nieuw telsysteem voor het
verkeer in Dar Es Salaam.
- Nick LeBeat (DJ1984) verzorgt de radioprogrammering.

26 oktober:

finale jury voor de Creative Ring Benelux Challenge vind plaats in het stadhuis
in de plenaire zaal naast de raadzaal.

27 oktober:

- Paz Bernaldo leidt de werksessie ‘El Sombrero Park: an urban living lab’,
waaraan 18 deelnemers meedoen. Ze onderzoekt of open data een tool voor
sociale innovatie kan zijn en verkent tijdens deze sessie nieuwe ideeën met de
deelnemers.
- Nick LeBeat (DJ1984) verzorgt de radioprogrammering.

28 oktober:

- Opnamen voor de vierde aflevering van Untourage. Muzikant en acteur
Dennis Grotenhuis (Denvis) is tourguide. Hij leidt het Baltan team en een aantal
fellows rond door de expositie en vertelt over de diverse werken.
- Ali Eslami verzorgt de workshop ‘Advanced VR development and design’ voor
15 deelnemers. In deze sessie gaat hij dieper in op het vertalen van een concept
naar VR, bespreekt de technische mogelijkheden en uitdagingen.
- Radio door Nick LeBeat (DJ 1984). Bezoek aan de studio door SONONO
radio, een initiatief door jonge Syrische radioprofessionals.
→http://manifesta.org/2016/09/radio-sonono/

29 oktober:

- Radio door JA JA JA NEE NEE NEE met Age of Wonderland curator Arne
Hendriks te gast.
→https://soundcloud.com/jajajaneeneenee/sets/age-of-wonderland

- Er vindt een besloten afsluiting plaats in de Baltan basement met fellows en
crew.
30 oktober:

Laatste dag Age of Wonderland en Dutch Design Week.

NOVEMBER

1-3 november:

Olga bezoekt Creative Tracks EU Kick-off event in Namur, Belgie.
→http://www.creativetracks.org/events

3 november:

Marlou heeft afspraak met Jitske Hirs van HKU om de mogelijkheden tot een
samenwerking op educatief vlak met Baltan te bespreken. Er is van beide kanten
interesse en de afspraak wordt gemaakt elkaar op de hoogte te houden van
ontwikkelingen.
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4 november:

Baltan krijgt bericht dat de aanvraag in Paragraaf 1 bij de provincie niet is
gehonoreerd en dit ondanks een over het algemeen positieve beoordeling.
Baltan is het slachtoffer van de regeling waarbij automatisch 75 punten worden
toegekend aan aanvragen die ook op nationaal niveau werden gehonoreerd, Uit
latere info blijkt dat hierdoor 6 organisaties hoger op de lijst komen dan Baltan
ondanks een slechtere evaluatie op provinciaal niveau.
Voor Baltan komt dit nieuws erg hard aan. Na jaren bouwen aan bovenregionaal belang en toonaangevende inhoud geeft na Stimuleringsfonds nu ook de
Provincie niet thuis en is Baltan gedwongen haar ambities grondig te herzien.

5 november:

De fellows keren terug naar huis, uitgezonderd Ali Eslami. Ali vertoont zijn
werk op IDFA DocLab 2016 in Amsterdam. Death Tolls Experience is genomineerd voor een DocLab Competition Award. Het project wint in de categorie
‘Scenic IDFA Immersive Non-Fiction’.
→https://www.idfa.nl/en/article/29095/23-november-nowhere-to-hide-wins-idfa-award-for-best-feature-length-documentary

7 november:

Founders meeting Creative Community Collider. De externe consultant presenteert zijn bevindingen. Er ontstaat een abstract kader om verdere stappen
te maken, maar het ontbreekt aan voldoende concrete houvast. Dutch Design
Foundation geeft aan dat de plannen onvoldoende scherp zijn om een commitment te kunnen concretiseren. Ook Brainport Development wil verder onderzoek om concretere toezeggingen te doen. De andere partijen besluiten om in
kleinere groep vaart proberen te maken en het geheel op die manier concreter
en tastbaarder te maken. De Wearables Challenge in 2017-2018 wordt als een
belangrijke ‘kapstok’ gezien.

10 november:

Baltan richt een schrijven aan de leden van de Provinciale Staten om in de
begrotingsbespreking aandacht te vragen voor de positie van Baltan en cultuur
in het algemeen. In latere gesprekken met de provincie wordt duidelijk dat
verdere stappen ondernemen tegen de beslissing in Paragraaf 1 op korte termijn
niets zal opleveren. Pas bij een volgende ronde binnen vier jaar heeft het weer
zin om te lobbyen voor een aanpassing van de subsidieregels.

11 november:

Olga, Marlou en Koen hebben een volledige dag strategiemeeting om de
werking en inhoud van Baltan verder scherp te stellen. Ook wordt een eerste
evaluatie gemaakt van de mogelijke scenario’s na de afwijzing van de provincie.
Olga woont brainstormsessie bij over de toekomst van DIT op uitnodiging van
Siem Nozza.

16 november;

16 november:

Lancering van de Creative Ring op de Smart City Expo Barcelona. Baltan verbindt Eindhoven als een van de co-founders met Aarhus (DK), Barcelona (ES),
Brussel en Gent (BE).

21 november:

Koen aanwezig bij Brainport meets Brainport, een netwerkevent voor samenwerkingspartners van Brainport Development.

23 november:

Koen is aanwezig bij Eindhoven kantelt, een initiatief van de Bibliotheek
Eindhoven met een lezing van Jan Rotmans en werksessies over hoe we
bottom-up een invloed kunnen hebben op de toekomst van onze stad en
samenleving.

24 november:

Braincandies#7, een initiatief van WeDoWe vindt plaats in de Baltan basement.

25 november:

Hack the Body expert meeting in de Baltan basement met 18 aanwezigen. Koen
geeft namens Marlou een update over de visie van het programma. Danielle
Roberts, Jan van Erp en Enrichers geven updates. Na een informele lunch
sluiten diverse experts aan bij het middagprogramma; de Hack the Body Odor
workshop door Klara Ravat.
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25 november:

Hack the Body Odor workshop door media/olfactory artist Klara Ravat (ES/
DE). De middag bestaat uit een introductie over geur een een destillatie van de
collectieve geur. 10 genodigden uit de HTB expert pool nemen deel, evenals 10
deelnemers uit het reguliere publiek. De middag wordt vastgelegd door vlogger
Teunie op initiatief van Sint Trudo/Strijp-S.
→https://www.klararavat.com
→https://www.facebook.com/StrijpS/videos/1447119501995859/

28 november:

Vivian en Marlou wonen de Wijzer Werven bijeenkomst bij. Hierin presenteert
het Van Gogh museum haar visie op bedrijfssponsoring. Aansluitend wonen
Vivian en Marlou een workshop bij over hoe je partners kunt betrekken bij je
activiteiten.

29 november:

Economia Strategie meeting met Cees Jan Mol (U approach) en Robert Metzke
(Philips).

30 november:

Angela woont de bijeenkomst van Stichting Cultuur Eindhoven bij in het
Designhuis naar aanleiding van de uitkomsten van de Provinciale subsidies.

30 november:

Koen en Marlou hebben een afspraak met de directie van SintLucas om de
mogelijkheid voor een samenwerking op educatief vlak te bespreken. Er is
wederzijds interesse. Er wordt afgesproken dat na de jaarwisseling verder wordt
gesproken over een samenwerking in het kader van Age of Wonderland: 100
days of learning.

DECEMBER

2 december:

Workshop Developing an interactive installation: UKI-Enter the Bionet met
Chu Lea Cheang, Etienne Landon en Julien Ottavi. 20 deelnemers.
Tijdens deze workshop vindt er dialoog plaats tussen de deelnemers en de
makers over hun werk, geluid, toegepast design en biodata.

1 – 4 december:

Expo van installatie UKI Enter the Bionet in de Baltan Basement. Gedurende
het hele weekend kunnen bezoekers de installatie zelf ervaren en de game uitproberen. 25 bezoekers.

6 december:

A-avond gemeenteraad. Na informele gesprekken tussen Koen en Arnold
Raaijmakers in de eerste helft van het jaar stelde deze laatste voor om een keer
een delegatie van de gemeenteraad bij te praten over de samenwerkingen waarin
de partijen in het Natlab betrokken zijn. Tijdens deze avond nemen 9 vertegenwoordigers deel van de belangrijkste fracties. Na een reeks korte presentaties
gaan de deelnemers 1 op 1 in dialoog met de aanwezige sprekers (Plaza, BROET,
Baltan, VPRO Medialab, SintLucas, Creative Lab Brainport, Creative Ring) en
ervaren ze de installatie ‘UKI Enter the Bionet’. De reacties zijn unaniem positief, met name vanwege de mogelijkheden tot interactie en het feit dat we hen
uit hun comfort zone hebben gehaald.

9 december:

Baltan Economia pitch bij Brabant C.

13 december:

Olga en Koen bespreken Age of Wonderland met Hivos. Er wordt overeengekomen dat na de afgesproken samenwerking tot en met 2017 de partijen elk
vanuit hun eigen kracht de inhoud en opgedane kennis verder zullen uitbouwen. Na 2017 zal dus geen gezamenlijk Age Of Wonderland programma meer
ontwikkeld worden, maar Hivos en Baltan zullen elkaar blijven versterken waar
mogelijk. Hivos geeft in het gesprek aan een meer internationale koers op te
willen gaan en na de afzegging van de aanvraag bij de provincie wordt Baltan
niet gezien als een partner die in deze ambitie kan meestappen.
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13 december:

Baltan bestuursvergadering.

16 december:

Het Baltan team start met de eerste van een reeks strategiedagen. De eerste dag vindt plaats in onze toekomstige kantoorruimte bij Sint Trudo in de
Apparatenfabriek. De individuele visie van de teamleden op Baltan komt aan
bod en er wordt een begin gemaakt aan 100 Days of Learning.

21 december:

Koen en Marlou bezoeken Fred Galstaun en bespreken met hem de mogelijkheid om een Maya-experience te bouwen voor zijn SENSIKS cabine.

22 december:

Tetske de Weijer sluit haar stage bij Baltan af.

Age of Wonderland big data big dada dialogues Foto: Sas Schilten
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Persknipsels
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Testimonials
Dick Rijken
STEIM (directeur)
De Haagse Hogeschool (lector IT en Samenleving)
Minerva Kunstacademie (visiting researcher)
Design Academy Eindhoven (lid Raad van Toezicht)
“Ik ben een fan van Baltan. Ik zie het lab als een buitengewoon waardevolle
toevoeging aan een wereldwijd, Nederlands en Eindhovens netwerk van culturele instellingen. De meeste andere labs richten zich specifiek op een medium
(STEIM: geluid, Mediamatic: levend materiaal, etc.), maar Baltan is breder
gericht op het verbinden van kunst en cultuur met technologie en samenleving.
Dergelijke verbindingen zijn nu, aan het begin van de 21e eeuw, in een zich snel
ontwikkelende netwerksamenleving, van cruciaal belang.
Terwijl in onze samenleving de wereld zich bewust wordt van de grenzen van
wat er mogelijk is met technologie en wetenschap, en we op vele plekken een
revolte zien tegen een geglobaliseerd cosmopolitisch modernisme, wordt de
roep om alternatieven groter en sterker. Populisten als Wilders en Trump belichamen een brute en nostalgische romantiek, maar ze appelleren wel aan een
diep gevoeld verlangen naar meer dan wat het technocratische neoliberalisme
ons momenteel voorschotelt. Zij hebben echter geen echt antwoord, hun ‘nee’
tegen alles wat hen niet bevalt, biedt geen enkel perspectief. Niemand weet nog
precies hoe we ons als samenleving uit deze impasse moeten werken, maar het
zal moeten gaan om het verbinden van het denken met het voelen, waarbij beide
even serieus genomen moeten worden. Feiten zijn feiten, fake news is echt nep,
maar de complexe problemen waar we als samenleving mee worstelen laten zich
niet langer met meer cijfers en meer nadenken oplossen. Dit is het speelveld
van de cultuursector van de 21e eeuw en het zullen de labs, de makers en het
kunstonderwijs zijn die ons de weg moeten wijzen. De wetenschap zit vast in
het analytisch denken, het bedrijfsleven is gevangen in minimale marges op een
globale markt, en overheden zijn al helemaal de weg kwijt.
Juist daarom is het zo interessant dat Baltan zich niet heeft verbonden aan een
specifiek medium, maar culturele en creatieve makers laat experimenteren
met allerlei soorten interventies voor uitdagingen die hen aangereikt worden.
Het Age of Wonderland project is daar een mooi voorbeeld van: samen met
een Nederlandse partner in Eindhoven experimenteren met een wereldwijd
netwerk van makers die zich richten op uiteenlopende kwesties en zich qua
interventies niet voor één gat laten vangen. Baltan is geen lab van de 20e eeuw.
Dat was het Natlab. Daar werd kennis uit de wetenschap toegepast in de praktijk. Baltan draait het om: door vanuit de praktijk te experimenteren met het
verbinden van samenleving en technologie met kunst en cultuur onstaat nieuwe
kennis. En niet alleen dat, er ontstaan ook nieuwe manieren van omgaan met
waarden en betekenissen die zich niet laten definiëren, maar waar we wel vorm
aan moeten geven. Onderwijs, zorg, veiligheid, duurzaamheid: het zijn allemaal
sectoren waar we op zoek zijn naar nieuwe vormen voor fundamentele problemen in de praktijk. Dat is het speelveld van labs in de netwerksamenleving en
Baltan staat als geen ander lab goed voorgesorteerd.”
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Klara Ravat
Artist
“In November 2016 I conducted a workshop 'hack the body odour' at the Baltan
Laboratories in Eindhoven. This workshop was a theoretical and practical
introduction for participants, in order to empower them to be able to work with
smells on an experimental capacity. We extracted our own body odour, making
a collective human scent, from all the participants. The Baltan community was
very interesting to work with since there was a variety from experts in different
fields but also design students bringing in some fresh inputs. Therefore, that was
one of the best added values of hosting the workshop at the Baltan, the participants. The workshop was understood and consolidated also by the Baltan crew,
making the workshop development smooth and motivating.”

Shu Lea Cheang
Artist & film maker
“For our presentation of UKI-enter the bionet, a collective biogame, Baltan
Laboratories hosted us with a workshop investigating the collaboration among
artists, software/hardware designers and sound artists, taking UKI - Enter the
BioNet as a case study. We asked the participants to bring their own case study
/ project they are working on for discussion on its further development. This
workshop was conducted by Shu Lea Cheang (artist), Etienne Landon (technical
director) and Julien Ottavi (sound artist). 26 participants joined the workshop,
including students, professionals, and 3 project groups from Fontys Future
Media Lab Minor. We found it inspiring to preview some very exciting interactive projects by the participants. We the UKI crew presented our backbone
system patch construction and the sound patch’s varied soundscape. After the
workshop, we presented the installation. Many of the workshop participants
joined us and was able to play the game well with thorough understanding of
such elaboratively constructed biogame. The staff, the workshop coordinators
at Baltan were most helpful and supportive, including making the open call for
workshop participants through their artist community networks, preparing
the technical elements and installing the work with us taking care of technical
details. For us, this presentation was impeccable thanks to Baltan Laboratories’
professionalism and dedication to artists’ works.”
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