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VOORWOORD
Vol enthousiasme presenteert Creative Coding Utrecht (CCU) het meerjarenbeleidsplan aan de Gemeente Utrecht. Met de doelen die we
onszelf stellen in dit plan wordt het fundament van CCU als organisatie verstevigd en Utrecht als stad voor innovatieve makers, (inter)nationaal op de kaart gezet. Data en algoritmes zijn belangrijke bouwstenen van onze hedendaagse cultuur. Ze maken processen in de stad
efficiënter en vormen het sociale verkeer. Maar coderen hoeft niet alleen praktische toepassingen te kennen; er kan ook creatief worden
gecodeerd. Een kunstvorm die internationaal bekendstaat als ‘creative coding’.
CCU is opgericht om de ontwikkeling van digitale makers en creative coding als artistieke discipline te stimuleren. Om te verkennen hoe
data, algoritmes en andere autonome systemen gebruikt kunnen worden voor het maken van kunst en andere creatieve vormen. Utrecht
heeft veel makers en onderzoekers met interesse in digitale cultuur. CCU biedt deze makers de ruimte waar ze elkaar kunnen ontmoeten,
kennis kunnen delen, zich kunnen ontwikkelen of hun werk kunnen tonen.
CCU draagt met haar activiteiten bij aan de diversiteit van het culturele ecosysteem van de stad. Het verbindt partners met experimentele
crossovers tussen bijvoorbeeld muziek en technologie, inspireert publiek met esthetische mediakunst tijdens festivals en stimuleert jong en
oud zich met digitale techniek creatief te uiten.
CCU doet dit door techniek te demystificeren, inzichtelijk te maken, en deze inspirerende praktijk voor makers, cultuurliefhebbers, basisschoolleerlingen, ict-professionals en Utrechtse bewoners toegankelijk te maken. Op speelse wijze geven wij hen een ander perspectief op
algoritmische cultuur waarbij kritisch denken en schoonheid samenkomen.
Tijdens de eerste jaren van CCU is een succesvolle basis gelegd met een artistiek-inhoudelijk raamwerk, duurzame partnerschappen en
goedbezochte activiteiten door zowel makers als bezoekers. De komende periode leggen we ons toe op het verstevigen van het fundament
van de organisatie. We continueren onze kernactiviteiten en bedden deze verder in binnen de diverse netwerken waar we in opereren.
Nieuwe activiteiten zoals conferenties en grote interactieve exposities worden ontplooid, waarmee we Utrecht als stad voor innovatieve
makers (inter)nationaal op de kaart zetten. We spelen hiermee in op een duidelijke behoefte en zien mogelijkheden vanuit ondernemerschap.
Code als praktische toepassing in data en algoritmes is al niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De volgende stap is dat dit ook
gaat gelden voor creative coding. CCU wil daarvoor de komende jaren belangrijke stappen gaan zetten die worden toegelicht in het meer jarenbeleidsplan ‘The Aesthetics of Creative Coding’.
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VISIE CCU
Creative Coding Utrecht (CCU) is hét platform voor digitale creativiteit. CCU stimuleert
makers, verbindt organisaties en sectoren,
inspireert publiek en deelt kennis met leerlingen, hobbyisten en ict-professionals. Bij
CCU vind je mogelijkheden van een eerste
verkenning van creative coding, tot verdieping voor de artistieke praktijk van professionals.
CCU komt voort uit een internationale makersbeweging die techniek toegankelijk maakt
voor creatieve expressie en bovenal gekenmerkt wordt door hun alternatieve benadering tot technologie. Deze houding is onderzoekend,
kritisch,
gezamenlijk,
open,
hands-on en inclusief. De community heeft
zich doorontwikkeld tot een unieke en innovatieve makerscultuur wiens principes wij
willen delen met de samenleving en willen
toepassen op een grote diversiteit aan
domeinen.

Waarom
De hedendaagse maatschappij kent complexe
vraagstukken over de rol van technologie. Het
oeuvre en werkmethodes van creative coders
en mediakunstenaars hebben de potentie om
nieuwe zienswijzen en verbeeldingen te presenteren die verschillende doelgroepen inspireert.

CCU onderstreept het belang van ontwikkeling
van creative coding als artistieke praktijk. Enerzijds om de bouwstenen van de digitale wereld
zichtbaar te maken, anderzijds vanwege de
enorme hoeveelheid aan mogelijkheden die
digitale technologie biedt aan diverse disciplines.

Meerstemmigheid: CCU heeft een open blik en
zoekt naar meerstemmigheid. Dit werkt zowel
bij makers als publiek blikverruimend.

CCU staat voor:

CCU is:

Toegankelijkheid CCU demystificeert techniek vanuit de principes uit de internationale
makerscultuur en breekt technologie door
middel van creativiteit open voor zowel makers
als publiek.
Experiment: CCU verkent nieuwe mogelijkheden en is innovatief door hands-on, speels
en iteratief aan de slag te gaan.
Verbinding: CCU verbindt met (on)waarschijnlijke partners. CCU ontschot tussen kunst en
techniek, gevestigde makers en opkomend
talent, stedelingen en onderzoekers. CCU
werkt interdisciplinair en creëert meerwaarde
vanuit bijzondere cross-overs.
Esthetiek: CCU zoekt naar hoge kwaliteit
esthetiek door middel van creative coding, om
zowel de artistieke praktijk van creative coding
te ontwikkelen als een breder publiek te inspireren.

Relevantie: CCU staat voor kritisch maken.
Hierdoor worden onderliggende structuren
blootgelegd en wordt zichtbaar wat ontbreekt.

speels, open, professioneel, inclusief, toegankelijk, community, poëtisch.

CCU doet:
Demystificeren, talentontwikkeling, kritisch
maken, prototypen, ontschotten, experimenteren, blikken verruimen, toegankelijk maken,
stimuleren, kennis delen, verbinden, inspireren.
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MISSIE CCU
Toegankelijk maken:

Inspireren:

Het doel is om technologie te demystificeren voor zowel makers als
publiek. Dit realiseren we door de principes van de creative coding community/makerscultuur te ontsluiten en in te bedden in onze werkwijze
om hiermee toegankelijkheid van technologie binnen de samenleving te
vergroten;

Het doel is om een breder publiek te inspireren door hen de
mogelijkheden van creative coding te laten ervaren. We creëren publiekstoegankelijke programma’s en exposities en zullen samenwerken met
presentatie-instellingen, festivals en conferenties om producties in
diverse contexten in te bedden en te tonen;

Stimuleren:

Kennisdelen:

Het doel is om creative coding als artistieke praktijk te stimuleren zodat
de discipline kwalitatief wordt versterkt. Dit doel bereiken we door het
aanbieden van ontwikkeltrajecten en opdrachtgeverschap aan makers.
Om de kwaliteit te waarborgen doet CCU artistiek-inhoudelijk onderzoek, analyse en reflectie op creative coding als discipline. In onze maaklabs bieden we nadrukkelijk ruimte voor talentontwikkeling en experiment;

Het doel is om kennisdeling te bevorderen door het ontwikkelen en
aanbieden van meetups, workshops en cursussen voor zowel amateurs
als professionals. Daarnaast ontwikkelen we tools zodat we zowel
online als offline werkwijzes van creative coding en aanverwante praktijken toegankelijk maken.

Verbinden:
Het doel is om op te treden als verbinder om crossovers tussen disciplines, generaties en door diverse partnerschappen aan te gaan. Denk
aan partnerschappen met kunstacademies om talentontwikkeling te
bevorderen, of partnerschappen met presentatie-instellingen waarmee
we publiekstoegankelijke programma’s en crossovers realiseren. We
beogen deze doelstelling tevens te behalen door bijeenkomsten (meetups) te realiseren waar ontmoeting en uitwisseling centraal staat;
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AMBITIES CCU 2021-2024
CCU ambieert in de periode van 2021- 2024 haar fundament te
verstevigen en te verankeren. Hiermee creëren we de voorwaarden voor de realisatie van onze visie en missie. Door onze
identiteit te versterken, onze unieke werkwijze te waarborgen
en onze positie in te nemen binnen het culturele veld, bieden
we met onze activiteiten een grotere artistieke en maatschappelijke meerwaarde. Met een sterk kernteam en groeiende
eigen inkomsten dragen we zorg voor continuïteit van onze
activiteiten en bouwen we aan een duurzame organisatie.

Bekend als makersplatform
CCU is zowel lokaal, als landelijk als internationaal hét platform voor
digitale creatie en kennisdeling en opereert als lab voor makers en
onderzoekers. CCU is als zodanig bekend binnen de internationale
creatieve technologie community. We verstevigen ons netwerk en
makers en organisaties weten ons nog beter te vinden.

Community gedreven werkwijze
CCU bestaat dankzij de enorme betrokkenheid vanuit de makerscommunity met een interesse in digitale creativiteit en innovatie. Betrokkenheid
in de vorm van deelname, content en feedback houden we levend. Deze
innovatieve organisatievorm brengen we in kaart en wordt ingebed en
gewaarborgd.

Positionering
CCU vervult een verbindende en innovatieve rol in de Machinerie, plek
voor film- en beeldcultuur. Vanuit onze experimentele en hands-on
werkwijze realiseren we verbindingen met Hoogt on Tour, Fotodok, NFF
en De Maakruimte om samen te maken en te presenteren. Wij brengen
hierin onze kennis, expertise en netwerk in op het gebied van experimentele audiovisuele performance en digitale (beeld)cultuur.

Sterk kernteam
CCU heeft een sterk kernteam die gezamenlijk mee bouwt aan de
organisatie. CCU investeert in mensen en zet deze periode eerste stappen toe te werken naar een kernteam met medewerkers in dienstverband. Met een stevige organisatiestructuur creëren we continuïteit
binnen de realisatie van activiteiten.

Structurele inkomsten
CCU bereikt scholen, bedrijven en particulieren met workshops en
cursussen. Met de inkomsten van workshops en cursussen creëert
CCU een structurele inkomstenstroom waardoor de financieringsmix
bestaat uit minimaal 40% eigen inkomsten en sponsoring dat wordt
aangevuld met subsidies van overheden en fondsen.

“The workshop stimulated a variaty of
perspectives related to everyday life,
rather than propose a single perspective
to follow.”
Costanza Tagliaferri
Designing Recipes for Digital Food Future
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TERUGBLIK 2017-2020
CCU begon als een lokale meetup, een ontmoetingsplek in
Utrecht waar coders hun werk laten zien en kennis uitwisselen.
Het doel van deze meetups was om nieuwe expressievormen,
gemaakt door middel van code, te stimuleren en te presenteren.

Belangrijkste ontwikkelingen
Begin 2017 hebben Fabian van Sluijs en Carolien Teunisse CCU
opgericht. Eerder organiseerden zij met FIBER events rondom kunst en
technologie in Amsterdam. Na jarenlange ervaring wilden zij hun expertise
en netwerk inzetten om hun geliefde thuisstad een injectie met creativiteit
te geven en artistieke kwaliteit te stimuleren. De snelgroeiende stad
Utrecht leek klaar voor een internationaal platform voor digitale creativiteit.
In 2018 wordt CCU officieel een stichting en kunnen de eerste pilots van
grotere evenementen worden gedraaid.
2019 staat in het teken van professionalisering. De organisatie trekt een
zakelijk leider aan en heeft vanaf mei een eigen kantoor in De Havenloods.
Samen met De Maakruimte zijn we aan het pionieren om deze plek in te
vullen. Met een strateeg wordt de identiteit van CCU in kaart gebracht en
een marketingplan met heldere doelgroepen en middelen.
In 2020 werken we aan continuïteit, het verstevigen van samenwerkingen, netwerken en het verankeren van onze activiteiten.

Artistiek inhoudelijk
Door in 2017 te beginnen met het organiseren van activiteiten kreeg
CCU een goed beeld van de behoefte binnen de lokale makersgemeenschap.
De artistiek-inhoudelijke lijn in het activiteitenprogramma 2018 bestaat
uit een combinatie van kritisch maken waarbij we experimenteel artistiek onderzoek doen en de expressieve mogelijkheden van nieuwe technologische tools verkennen. Binnen het activiteitenprogramma van
2019 staan drie onderzoekslijnen centraal: ART MACHINES rondom
artistieke ontwikkeling, CULTURE MACHINES rondom maatschappelijke vraagstukken en COMMUNITY MACHINES rondom bottom-up
initiatieven.
Jaarplan 2020 borduurt artistiek-inhoudelijk voort op bovenstaande
onderzoekslijnen.
We zijn blij met de ontwikkeling van de artistiek-inhoudelijke lijnen. De
koppeling van maakpraktijk (workshops, prototypen) naar publiekservaring (expositie, performances) waar we sinds 2018 naar streven, kwam in
2019 sterk tot zijn recht in ART MACHINES. Deze koppeling willen we
ook realiseren vanuit onderzoekslijn CULTURE MACHINES. Ook willen
we de publiekservaring verbeteren door nog meer context en publieksbegeleiding te bieden voor duiding en betekenisgeving.
Vanuit onze inhoud inspireren en stimuleren wij makers om nieuw werk
te maken en wordt de methodiek van creative coding onderzocht en
gepresenteerd binnen een academische context.
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Hoogtepunten activiteiten
Vanaf het begin in 2017 zijn de activiteiten van
CCU goed bezocht. Het werd duidelijk dat er
draagvlak is voor ontmoeting en kennisuitwisseling rondom kunst en technologie:
- acht meetups in De Stadstuin
- Code Jam - Creative by Nature; een open
werksessie in de oude kassen van het Universiteitsmuseum.

2019 ART MACHINES: We organiseren het

2020 ART MACHINES: We continueren het

ReCoding ontwikkeltraject dat bestaat uit een
publieke lezing, workshop en opdrachtgeverschap. De conclusie van dit traject was een
presentatie tijdens het mini-festival.

ReCoding ontwikkeltraject en streven ernaar
meer makers de kans te geven nieuw werk te
ontwikkelen.

Het activiteitenprogramma 2018 is opgebouwd als een traject waarin de workshops eerder
in het jaar als vooronderzoek dienen voor een
presentatie.
- Workshop: Machine Learning for Artists bij
Sensor Lab, 30 deelnemers.
- Workshop: speculatief ontwerp - over de
toekomst van Utrechtse eet- en voedselcultuur
tijdens de duurzame week bij The Greenhouse
Utrecht met 12 deelnemers.
- Expositie: Hello World! bij Sensor Lab - toont
de diversiteit aan digitale makers en hoe ze
creative coding inzetten als proces voor het
werken met zowel fysieke als digitale media.

CULTURE MACHINES: We continueren onze
samenwerking met Urban Interfaces en gaan
door met het onderzoeken en stimuleren van
Machine Learning als nieuwe creatieve tool.

ART MACHINES in De Nijverheid en De Havenloods met ruim 300 bezoekers.

COMMUNITY MACHINES: De platformfunctie
van CCU ontwikkelt zich sterk. Makers en
organisaties vragen ons als presentatiepartner
en willen ons opnemen in hun plannen: van
ontwerpbureaus zoals Superposition tot individuele makers die tools ontwikkelen. Ook
initiëren we zelf samenwerkingen met meer
traditionele instellingen zoals Het Utrechts
Archief, Gaudeamus om de mogelijkheden van
technologie en de community/publiek te
verbinden. Rondom Creative Coding, Live
Coding en herinterpretatie worden structurele
samenwerkingen opgezet met o.a. Artez, LIMA
en een internationaal consortium.

CULTURE MACHINES: We werken toe naar een
EXPO bestaande uit een levend lab waarin we
vanuit creative coding aan de slag gaan met
vraagstukken rondom de het ontwerpen vanuit
een more-than-human perspectief: “Wat betekent dat voor het stadsleven van de toekomst en
hoe passen we dat toe?”, is de kernvraag.
COMMUNITY MACHINES: We bieden nog
nadrukkelijker een platform aan (sub)communities zoals Live Coding en creëren ruimte aan
makers en organisaties die CCU benaderen met
ideeën. Daarnaast brengen we de behoeftes
die in de community leven in kaart.
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Organisatie
Activiteiten worden in 2017 volledig op vrijwillige basis gerealiseerd
met betrokkenen.
In 2018 kwam het vooronderzoek niet tot uiting in de expositie Hello
World. Om een dergelijk ontwikkeltraject vorm te geven vanuit duidelijke kaders zijn meer tijd en middelen nodig. Wel is tijdens de
voorbereidingen van de expositie de basis neergelegd voor het
projectteam van CCU.
2019: Ontwikkeling Machinerie: Door het aangaan van partnerschappen met Hoogt on Tour is CCU onderdeel van de ontwikkeling van De
Machinerie, de nieuw te ontwikkelen plek voor Film en Beeldcultuur.
Cross-over tijdens UITfeest: We werken samen met het Urban Dance
festival Freedom City en brengen we twee vormen van improvisatie
(dans en code) op één podium op De Neude.
2020: Onze toekomstige partner binnen de Machinerie, De Maakruimte, is net als CCU gevestigd in De Havenloods. Samen trekken we op om
Ruimte 31 te ontwikkelen. Ruimte 31 is beschikbaar voor onderwijs,
meetups en residenties. Deze ruimte van 150m2 vormt een uitgelezen
kans om samenwerking af te tasten en te pionieren op weg naar de
Machinerie.
We krijgen zicht op de planning en kunnen activiteiten beter managen.
We willen onze workflow optimaliseren en taken delegeren. Communicatie is met een strategie en eerste campagne geprofessionaliseerd.
We zoeken een team die deze communicatie verder stevig kan neerzetten.
Publieksbereik 2017: 1500 bezoekers.
Publieksbereik 2018: 2500 bezoekers
Publieksbereik 2019: 4065 bezoekers
Publieksbereik 2020: 6000 bezoekers

Ieder jaar halen we onze doelstellingen en bereiken we een groter publiek. Dit geeft ons vertrouwen dat we ook de komende jaren grotere en
diverse publieken inspireren.

Financiën
Het werd in 2017 duidelijk dat er draagvlak is voor ontmoeting en kennisuitwisseling rondom kunst en technologie. Hierdoor besloten de
initiatiefnemers bij Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie een
aanvraag in te dienen voor een drietal workshops en een expositie die in
december 2017 werd gehonoreerd.
In 2018 is met aanvullende subsidies en een succesvolle crowdfundingcampagne de expositie gefinancierd en hebben projectteam en kunstenaars een honorarium ontvangen.
Het jaarplan 2019 wordt financieel gesteund door SCI en vormt de basis
voor de financiële realisatie van activiteiten. Met professionaliseringsubsidies worden de zakelijk leider en MarCom-strateeg gefinancierd. Het
project ART MACHINES wordt gesteund door GU, PBCF, Fentener van
Vlissingen Fonds, KF Heinfonds en Mondriaan Fonds.
SCI heeft de aanvraag voor het jaarplan 2020 gehonoreerd. Daarnaast
zullen we extra fondsen aanvragen om de kosten van diverse activiteiten
dekkend te krijgen. Ook wordt dit jaar een workshop ontwikkeld en
wordt ons educatieprogramma verder in de markt gezet.
We zijn trots dat we tot nu toe nooit in de rode cijfers zijn beland en
zowel kunstenaars als projectteam betalen volgens de Fair Practice
Code. We streven deze code volledig te kunnen naleven, zodat ook de
directie alle uren uitbetaald krijgen. Voor de komende periode zien we
kansen meer eigen inkomsten te genereren, waardoor we een basis
kunnen creëren voor de kernorganisatie.
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ACTIVITEITEN 2021 - 2024
The Aesthetics of Creative Coding
“How will we distinguish great beauty from an increasingly perfect average?”
Ed Finn (Oprichter Centre for Science and Imagination Arizona State University en schrijver van het boek
What Algorithms Want)

De esthetiek van creative coding
Esthetiek verwijst traditioneel naar dat wat de
zintuigen aanspreekt; aisthesis, het begrip kan
ook verbreed naar poesis; het proces van vorming, het maken. Vaak worden deze termen in de
theorie van esthetiek als dualisme gezien. Bij
creative coding is het juist interessant om deze
termen te verbinden (tussen back end en front
end, theorie en praktijk, cultuur en natuur,
analoog en digitaal) en het proces weer in kaart
te brengen. Esthetiek kan ook als een spel van
ethiek gezien worden. Door te experimenteren
met nieuwe esthetische vormen worden
normen en waarden bevraagd en hervormd.
Van back end naar front end
Binnen onze activiteiten maken we continu de
verbinding tussen ‘aisthesis’ (front end) en
‘poesis’ (back end). CCU doorbreekt het schot
tussen front end en back end, door het proces
te tonen dat achter de esthetiek ligt. Onze
programma’s brengen het maken (back end) en
het tonen (front end) continu met elkaar in
verbinding. We stimuleren makers om te spelen
met technieken, we inspireren bezoekers door
hen zowel proces als resultaat te tonen, we
creëren verbindingen voor kennisdeling, uitwisseling en experiment.

Kortom: we maken, we ervaren en we leren,
om vervolgens weer te maken. Een continue
loop waarbij prototypes verbeterd worden op
basis van feedback en kennisdeling.
De activiteiten zijn onder te verdelen in MAKE,
EXPERIENCE en LEARN waar we onze activiteiten richten op specifieke doelgroepen. Deze
activiteiten krijgen richting met onze onderzoekslijnen: ART MACHINES, CULTURE
MACHINES en COMMUNITY MACHINES.

ONDERZOEKSLIJNEN
ART MACHINES - esthetiek
De programmalijn ART MACHINES onderzoekt
de ontwikkeling van autonome systemen voor
kunst- en ontwerppraktijken. We verkennen
nieuwe mogelijkheden en zetten deze in de
context van de geschiedenis van de
(media)kunsten en wetenschap. Tevens laten
we makers kennismaken met artistieke onderzoeksmethoden die ze kunnen toepassen in het
ontwikkelen van concepten en projecten.

CULTURE MACHINES - kritisch maken
CULTURE MACHINES richt zich op de kritische
en emancipatorische potentie van creative
coding en digitale maakpraktijken. We onderzoeken en stimuleren hoe de innovatieve praktijk van (digitale) makers kan bijdragen aan het
creëren van een duurzaam en inclusief leven in
de stad. Door in te zoomen op maakprocessen,
onderzoeken we hoe kunst en design de
ideeën en politieke overtuigingen die in technologie ingebed zitten zichtbaar maken, bevragen of hacken.
COMMUNITY MACHINES - bottom-up
COMMUNITY MACHINES is een community
gedreven programmalijn. De inhoud van de
activiteiten wordt in samenwerking met partners en makers in Utrecht of op locatie ontwikkeld. Deze lijn biedt ook ruimte om in te spelen
op nieuwe ontwikkelingen en kansen. CCU
werkt samen met verschillende communities in
het land om creative coding en nadrukkelijk live
coding binnen verschillende contexten te
stimuleren.

“Er was een heel divers publiek aanwezig van de
oude garde mediakunstenaars tot een heel jong
publiek”
Martijn Buser - programmeur
Gaudeamus en bezoeker
ART MACHINES
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ARTISTIEKE VISIE
De programmalijnen zijn verbonden via een
overkoepelende artistieke visie waarbij we
kijken naar de artistieke en emancipatorische
potentie van creative coding. We verkennen
hoe er nieuwe esthetische vormen ontstaan
uit de samenwerking tussen mens en
machine. Welke nieuwe mogelijkheden zijn
er? En welke nieuwe vragen komen daaruit
voort? Kunnen we toegang krijgen tot nieuwe
werelden, inzichten en verbeeldingen?
We zullen niet alleen naar het resultaat kijken.
We zijn juist benieuwd naar de keten van het
proces en hoe de ideologie rondom creative
coding zijn weg vindt van online cultuur naar
fysieke impact en denkwijzen. In de zoektocht
naar nieuwe vormen van mediawijsheid en
digitale geletterdheid ontstaat de vraag: wat
kunnen we leren uit deze vooruitstrevende praktijk? Hoe kunnen we uit hun werkwijze nieuwe
gereedschappen destilleren en verbeeldingen
genereren?

Postdigitale maakprocessen
We leven in het postdigitale tijdperk. De
digitale revolutie is een feit en beperkt zich niet
langer tot de virtuele wereld, maar is volledig
geïntegreerd in de fysieke wereld. Allerhande
objecten kunnen uitgerust worden met
sensoren en verbonden worden aan communicatienetwerken. Binnen de kunstpraktijk is het
verschil tussen oude en nieuwe media verdwenen. Makers gebruiken technieken en
digitale methodes voor traditionele nondigitale media. Hierdoor ontstaat een
grensvervaging tussen disciplines. Daarnaast
behelst het idee van het postdigitale dat we
kritisch zijn op de impact van digitalisering op
de maatschappij. Enige technische kennis is
vereist om op kritische wijze de invloed van
technologie te onderzoeken. CCU hanteert
daarbij een kritisch constructieve aanpak en
waakt voor offline nostalgie; het verlangen
naar een pre-digitaal tijdperk.

Techno-eco-feministische
perspectieven & Creative Hacking
Technologie en wetenschap stellen zich steeds
meer open voor nieuwe manieren van denken.
Om een inclusieve maatschappij te ontwikkelen, is het immers noodzakelijk om ons dominante westerse perspectief open te stellen
voor andere perspectieven. Denk aan zienswijzen waar de mens niet meer centraal staat,
maar op zoek wordt gegaan naar een meer
holistisch en ecologisch begrip. We verkennen
op verschillende manieren de fysieke, economische en materiële structuren waarin technologie ingebed is. Creative Hacking staat
tegenover de hacker in ‘traditionele’ zin: een
mannelijk figuur die individueel systemen openbreekt. Creative Hacking opereert juist vanuit
het collectief en kijkt ook naar de ruimte die niet
zichtbaar is. Zoals het inzichtelijk maken van
welke data niet verzameld wordt. Creative
Hacking opent politieke machtsstructuren
achter de technologie om op constructieve
wijze kritische vragen te stellen en nieuwe
perspectieven te openen.
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PIJLERS ACTIVITEITEN

DOELGROEP

ACTIVITEIT

DOELSTELLING

MAKE

EXPERIENCE

LEARN

Makers &
onderzoekers

Grote diversiteit aan
publieken, door crossovers willen we de
breedte van ons publieksbereik vergroten

BO/VO, MBO/HBO/UU,
particulieren, bedrijven

Meet-ups, artist-in-residence, opdrachtgeverschap, workshops, onderzoek, expertmeetings,
werkgroepen.

Expo, Lab, Workshops,
conferentie, Publieke
lezingen, CCU x Music
/ festival

Workshops & Cursussen

Stimuleren / verbinden

Inspireren / demystificeren

Kennisdelen

MAKE

LEARN

EXPERIENCE
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OVERZICHT
ACTIVITEITEN

Q1

Q2

MAKE

EXPERIENCE

LEARN

2 meet-ups Werkgroep Workshop -

Publieke lezing Creative Coding Conferentie -

MBO workshop 2 VO workshops Cursus Creative Coding Cursus Scratch Machine Learning workshops business

2 meet-ups Opdrachtgeverschap Expert meeting -

Presentatie (klein) -

MBO workshop Cursus Hardware Hacking Cursus Scratch Machine Learning workshops business
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OVERZICHT
ACTIVITEITEN

Q3

Q4

MAKE

EXPERIENCE

LEARN

1 meet-up Workshop Werkgroep -

Presentatie i.s.m. Gaudeamus
Diverse presentaties van co-producenten -

3 BO workshops 2 VO workshops MBO workshop Cursus Creative Coding Cursus Scratch Machine Learning workshops business

2 meet-ups Workshop (i.s.m. Impakt) Expert meeting -

Publieke lezing Presentatie(klein of groot) -

Workshop docenten kunstonderwijs
Cursus Hardware Hacking Machine Learning workshops business

circa 250 makers per jaar
indirect 4500 bezoekers per jaar
(via co-producenten

Circa 2250 (kleine expo) tot
5450 (grote expo) per jaar

van circa 300 tot circa 450
deelnemers
per jaar (groei van 50%)
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MAKE

DOELSTELLINGEN
stimuleren digitale creativiteit en artistieke signatuur van makers
ontsluiten creative coding als artistieke praktijk
crossovers maken tussen disciplines
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De activiteiten bij MAKE vormen de basisactiviteiten van CCU en zijn gericht op het stimuleren van de artistieke praktijk van makers.
Met onderstaand voorbeeld tonen we hoe de
onderzoekslijn ART MACHINES verweven is
in verschillende activiteiten en ten slotte tot
uiting komt bij EXPERIENCE. De onderzoekslijnen verbinden de diverse activiteiten tot een
inhoudelijk programma.

Voorbeeld: RECODING
THE PIONEERS OF MEDIA ART
Vorm: Lezing, workshop, opdrachtgeverschap,
presentaties
Urgentie: De geschiedenis van mediakunst is
ontoegankelijk terwijl dit een waardevol
perspectief biedt op het gebruik en de materialiteit van technologie in kunst en samenleving.
Vanuit de nederlandse geschiedenis van
mediakunst met aandacht voor maakprocessen
stimuleren we een nieuwe generatie makers
om experimenten te doen en onderzoeksmethodes in hun werk te integreren. Via het aanbieden van verdieping en ontwikkeling dragen we
bij aan het stimuleren van hun artistieke signatuur.

Programma

Road Map

Voor het ReCoding traject nodigen we een
Nederlandse mediakunstpionier uit. We vragen
deze mediakunstenaar een lezing te geven over
het oeuvre en werkmethodes en nodigen een
expert uit het veld (bv. LIMA) uit om het werk in
context te plaatsen. Na deze publieke lezing
(EXPERIENCE) volgt er een tweedaagse workshop waarin makers vanuit diverse achtergronden uitgedaagd worden een herinterpretatie te
maken van een specifiek werk uit het oeuvre
van de kunstenaar. Veel nadruk wordt gelegd
op de conceptualisatie en ontwikkeling van een
prototype.

Januari - Open Call en uitnodiging makers
Maart - Lezingavond (EXPERIENCE) en tweedaagse workshop
April - presentatie prototypes aan jury en selectie opdrachten
April - september - ontwikkeltraject met tussentijdse presentatie meetup met feedbackmoment van jury
September - december - Presentaties binnen
evenementen, festivals en exposities van partners (EXPERIENCE)

Daarna heeft men een maand om het prototype
te ontwikkelen en deze vervolgens te presenteren aan de jury. De jury bestaat uit de kunstenaar en afgevaardigden van CCU en presentatie-partners. Deze kiezen vier projecten uit die
ieder een bedrag van 5000 euro ontvangen om
hun werk door te ontwikkelen. Het eindresultaat wordt gepresenteerd bij de partner als
afronding van het traject.

Voor verdere toelichting op de artistieke inhoud
verwijzen we naar ons activiteitenplan van 2020
in de bijlage waar de artistiek inhoudelijke
programma’s in meer detail zijn uitgewerkt.
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MEETUPS

WERKGROEPEN & EXPERT MEETINGS

publieksbereik: circa 25 makers en geïnteresseerden per meetup
doelstelling: stimuleren (community building,
verbindingen leggen, kennis delen en inspireren, vraag behoefte in kaart brengen)
vorm: Show ‘n tell (korte lezingen, demonstraties en discussies)
format: middag of avond, circa 2,5 uur
frequentie: 7x per jaar
partners: De Maakruimte, NLCL, open voor
nieuwe partners.

publieksbereik: circa 5 tot 10 makers per
sessie
doelstelling: behoeftes in kaart brengen /
kennis en expertise delen / verbinden
vorm: rondetafel discussies / brainstormsessies
format: middag of avond, circa 2 uur
frequentie: ~4x per jaar

CCU initieert meetups als presentatieplatform
voor makers die inzicht geven in hun maakprocessen. Denk hierbij aan de presentatie van
prototypes rondom ReCoding of bijvoorbeeld
een discussie over het toepassen van machine
learning voor het ontwikkelen van typografie.
Vaak zijn dit informele avondprogramma’s
bestaande uit drie korte presentaties met veel
ruimte voor ontmoeting. De meetups en interactie met de community brengen vragen en
behoeftes in kaart waarmee we de vinger aan
de pols houden bij makers. Daarnaast geven we
ook ruimte aan makers om binnen onze context
meetups te organiseren zodat deze activiteit
haar open, participatieve karakter versterkt.

Werkgroepen geven vorm aan ons doorlopende onderzoek naar de behoefte of vraag
uit de gemeenschap. CCU blijft ruimte creëren
voor ideeën en vragen vanuit de community
door makers of organisaties uit te nodigen
voor deze werkgroepen. De resultaten uit deze
werkgroepen dragen bij aan de ontwikkeling
van de inhoudelijke lijn en het programma van
CCU.

Expert meetings organiseren we tijdens specifieke projecten, waarbij we creative coders met
bepaalde capaciteiten uitnodigen hun kennis te
delen en/of mee te bouwen aan een werk. Zo
wil de Iraans-Duitse ontwerper Siba Sahabi een
interactieve lichtinstallatie maken, maar
beschikt zij niet over de kennis en netwerk om
de benodigde techniek te ontwikkelen. CCU
bemiddelt en adviseert tijdens de ontwikkeling
van dit project en verbindt Siba Sahabi aan
makers. Een expertmeeting is een eerste stap
om kennis uit de gemeenschap te halen,
waarna een geschikte maker wordt aangesteld
om het plan technisch door te ontwikkelen.
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WORKSHOPS

OPDRACHTGEVERSCHAP (ONTWIKKELTRAJECT)

publieksbereik: circa 12-15 makers en geïnteresseerden
doelstelling: stimuleren (kennis delen en inspireren, collectieve
kennisontwikkeling)
vorm: open labs hands-on experimenten ( prototypen, cocreatie)
format: 2 daagse workshop
frequentie: 2x per jaar
partners: HKU, UU.

publieksbereik: circa 6 makers
doelstelling: stimuleren (talentontwikkeling, tastbare kennisontwikkelen)
vorm: opdrachtgeverschap en residenties
partners: FIBER, Golf Festival, Grasnapolsky, Gaudeamus, Uncloud en
LIMA
frequentie: 1x per jaar

We nodigen toonaangevende (internationale) makers uit hun unieke
kennis over innovatieve digitale technieken of maakprocessen te delen
aan de makersgemeenschap. Tijdens deze workshops worden prototypes doorontwikkeld. Hierdoor leren makers nieuwe technische vaardigheden of juist onderzoeksmethodes toe te passen in hun praktijk.
Leren door samen te maken staat centraal, maar ook troubleshooting en
reflectie van peers en workshopleiders zijn een belangrijk onderdeel in
het proces.

Om de kennis op een duurzame manier vast te leggen en te delen organiseren we ontwikkeltrajecten. Hierbij worden de workshops en meetups in een thematische keten gekoppeld binnen de onderzoekslijnen.
De kennis en prototypes die ontwikkeld worden binnen een workshop
worden opgevolgd door een opdracht. Hierdoor krijgen makers niet
alleen de kans om iets nieuws te leren, maar ook om deze nieuwe
opgedane kennis direct om te zetten in een project. In het ontwikkeltraject wordt een prototype doorontwikkeld tot een werk dat gepresenteerd wordt binnen de EXPERIENCE pijler. Door dit hele proces te documenteren en te reflecteren dragen we bij aan ons onderzoek naar
creative coding als artistieke praktijk.
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EXPERIENCE
DOELSTELLINGEN
presentatie makers en radicale kunstvormen aan publiek
ontmoetingsplek
crossovers maken tussen presentatie-instellingen
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Bij EXPERIENCE tonen we resultaten uit de
verschillende onderzoekslijnen. We inspireren een breed publiek met mediakunst van
hoge esthetische kwaliteit en demystificeren
de digitale maakpraktijk. Dit doen we met
publieke lezingen, crossovers, conferenties
en exposities. In onderstaande voorbeelden
tonen we hoe we digitale kunst presenteren
in verschillende contexten en samenwerkingen vormgeven.

Voorbeeld CROSSOVER: UITFEEST
In september 2019 werkte CCU samen met het
Urban Dance Festival Freedom City en bracht
hiphop en digitale cultuur samen. Tijdens het
Uitfeest nemen dansers en digitale kunstenaars
de Neude over. Computercode en dans zijn
allebei vormen van beweging en ritme: de een
voor de mens en de ander voor de machine.
Freestyle dansers en freestyle coders nemen
het tegen elkaar op in battles voor beste
dansers, live muziek en visuals. Een fantastisch
event dat verschillende niche culturen bij elkaar
bracht en digitale kunst in nieuwe contexten
presenteert.

Voorbeeld LEZINGEN:
FEMINIST MACHINES bij Het Utrechts
Archief
Internationale makers Caroline Sinders &
Hannah Davis gaven een presentatie over hun
artistieke praktijk en onderzoek rondom
machine learning en bevooroordeelde datasets. AI professor Peter van der Putten verzorgde een inleiding waarin hij de ontwikkelingen
binnen AI en de ethische vraagstukken
besprak.
Creative coder Rick Companje
toonde hoe machine learning wordt toegepast
binnen de praktijk van het archief. Dit programma met diverse perspectieven op machine
learning maakte enerzijds de technische
toepassingen inzichtelijk en anderzijds de
maatschappelijk-inhoudelijke
kwesties kenbaar.
Deze inspirerende lezing is onderdeel van de
onderzoekslijn CULTURE MACHINES. Binnen
deze onderzoekslijn gingen makers en studenten de dagen erna in workshops aan de slag
met deze thema’s.
Zo wordt kennis meteen toegepast in de maakpraktijk en omgezet tot projectvoorstellen
waaruit nieuwe opdrachten voortkomen. Een
volgende stap is om de resultaten te presenteren tijdens een (living lab) expositie. Een
living lab heeft een open karakter waardoor het
publiek actief kan bijdragen aan de expositie.

LEZINGEN
publieksbereik: 100 bezoekers per lezing
doelstelling: stimuleren en demystificeren
(community building, verbindingen leggen, kennis
delen en inspireren)
vorm: avondprogramma of conferentie
format: middag of avond, circa 2,5 uur of twee
conferentiedagen
frequentie: minstens 2x avondprogramma per
jaar (gekoppeld aan de workshops)
partners: UU, HKU en Impakt.
Tijdens thematische lezingen geven toonaangevende sprekers inzicht in hun oeuvre en
onderliggend onderzoek.
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CREATIVE CODING NL CONFERENTIE

PRESENTATIES

CROSSOVERS

publieksbereik: groei van 300 naar 750
bezoekers
doelgroep: creatieve industrie professionals,
studenten, bedrijven en educatieve instellingen
vorm: tweedaagse conferentie met keynotes,
panels, workshops en netwerken
frequentie: 1x per jaar gelijktijdig met Uncloud
festival die het avondvermaak verzorgt
partners: HKU, UU, Uncloud, KABK, Artez.

publieksbereik: 100 tot 3500 bezoekers
doelstelling: inspireren, demystificeren, zichtbaar maken digitale kunst
vorm: kleine of grote expositie, events
format: 1 avond, een lang weekend of één
maand
frequentie: 1x a 2x per jaar
partners: HKU, UU, Artez, CLEVERFRANKE,
Hoogt on Tour, SETUP, Impakt, De Maakruimte, What You See Festival, Le Guess Who.

publieksbereik: variërend van 100 (publieke
lezing) tot 1500 (event op openbare locatie)
bezoekers
doelstelling: inspireren en demystificeren
vorm: publieke lezingen, gastprogramma’s
format: 1 dag en/of avond/nacht
frequentie: 1x per jaar
partners: Het Utrechts Archief, Gaudeamus,
Centraal Museum, Freedom City, Hoogt on
Tour.

Binnen Utrecht zijn er weinig mogelijkheden
voor makers op het grensvlak van kunsten,
wetenschap en technologie om hun werk te
presenteren. CCU vervult dit hiaat door de
uitkomsten uit de onderzoekslijnen te presenteren. De presentatie kan verschillende vormen
krijgen: van concertavond op het grensvlak van
beeldende kunst en clubcultuur tot een expositie waar kunst, design en data samenkomen.

Crossovers vormen regelmatig de basis samen
te werken met andere partijen en zijn stevig
ingebed in onze programma’s. Door crossovers
aan te gaan, laten we zien hoe techniek binnen
verschillende artistieke en/of maatschappelijke
contexten toegepast kan worden: van live
coding, experimentele audiovisuele podiumkunsten tot grafisch ontwerp, van digitaal
erfgoed tot stedelijke vraagstukken.

Elke twee jaar organiseren we een grote
expositie van een maand dat fungeert als living
lab. Hierin wordt het onderzoek dat gedurende
anderhalf jaar binnen de diverse programmalijnen is gedaan samengebracht en gepresenteerd. In het voorafgaande jaar organiseren we
een kleine pop-up expositie als vooronderzoek
van de grotere expo. Voorbeelden van presentaties zijn Hello World! in Sensor Lab, de Algorave in EKKO (2018), Drop the Milk in het Filmcafé en ART MACHINES in De Nijverheid en De
Havenloods (2019).

We creëren crossovers door o.a.:
-digitale makers uit hun niche te halen en in
verrassende contexten te presenteren (coproducenten);
-curatorschap bij events als Cirque du Data;
-programma partner bij Gaudeamus
Muziekweek;
-project rondom digitaal erfgoed bij Het
Utrechts Archief met creative coder Vera van de
Seyp.

Creative Coding Conferentie biedt een podium
voor digitale creativiteit vanuit kritisch maken.
We tonen radicale crossovers, data ontwerp en
storytelling. De conferentie dient als platform
voor Nederlandse makers en bedrijven om zichzelf te presenteren en te netwerken.
CCU signaleert een sterke interesse in de
programma’s vanuit binnen- en buitenland.
Utrecht heeft als centrale locatie met nieuwe
plekken voor presentatie en creatieve opleidingen veel groeipotentie. Events als Processing
Community Day, de Makers Meet & Eat en de
samenwerking met verschillende partners
inspireerden makers vanuit onze inhoudelijke
aanpak en toont het sterke draagvlak voor een
conferentie. We zetten Utrecht met partners als
CLEVERFRANKE, HKU en Utrecht Data School
internationaal op de kaart als stad voor innovatie vanuit digitale creativiteit.
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LEARN

DOELSTELLINGEN
kennis delen
techniek toegankelijk maken op creatieve en speelse wijze
creatieve vaardigheden ontwikkelen met techniek

20
Bij LEARN horen de educatieve en marktgerichte activiteiten waarmee we onze doelstelling kennis delen bereiken. Voor deze
programmalijn ontwikkelen we workshops en cursussen voor scholen, particulieren en bedrijven. We signaleerden grote interesse
door onze volle workshops waar diverse leeftijdsgroepen aan deelnamen met verrassend veel non-professionals. In 2020 wordt deze
lijn binnen CCU opgezet, ontwikkeld en in de markt gezet.
Technische vaardigheden, creativiteit en ethisch bewustzijn
Educatief aanbod rondom techniek is vaak gericht op functionele
toepassingen, waardoor deelnemers snel afhaken. Doordat CCU de
techniek inzet voor creativiteit, ontdekken deelnemers spelenderwijs de
mogelijkheden van code. Zowel creativiteit als kritisch denken worden in
onze workshops gestimuleerd. We laten onze deelnemers nadenken
over de impact van technologie op onze samenleving. Zo gaan onze
workshops en cursussen ook over netwerken, servers, sensoren,
e-waste en data.
Divers aanbod: van basisschoolleerling tot ict-professional
Door verschillende instapniveaus aan te bieden, maken we code op
speelse en creatieve wijze toegankelijk voor iedereen. Technische vaardigheden zoals coderen zijn voor de nieuwe generatie onmisbaar.
Daarom creëren we aanbod voor kinderen, zodat zij al vroeg zien hoe
onze digitale wereld is opgebouwd en hoe wij deze creatief kunnen
vormgeven. We merken tevens dat veel ict-professionals hun creatieve
vaardigheden in hun vrije tijd willen ontwikkelen. Zij zijn bekend met de
technieken, maar gebruiken deze alleen voor functionele toepassingen.
Wij willen de ruimte bieden hun eigen creativiteit verder te ontwikkelen.

Ontwikkeling workshops en cursussen
Van 2020 tot 2023 willen we gefaseerd workshops en cursussen
(door)ontwikkelen, waarbij we jaarlijks maximaal één workshop of
cursus ontwikkelen en in de markt zetten. Door te testen en regelmatig
publieksonderzoek uit te voeren, zorgen we voor een sterke aansluiting
van ons aanbod aan de behoeftes van onze doelgroepen. De eerste
workshop die we willen ontwikkelen is ‘Machine Learning voor interactie’ en deze aanbieden aan beroepsopleidingen en bedrijven.
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CURSUS INTRODUCTIE HARDWARE HACKING

WORKSHOP KUNST EN GAMES IN SCRATCH

publieksbereik: circa 12 deelnemers
doelstelling: kennisdelen, inspireren
vorm: cursus
format: gedurende 5 weken, een wekelijkse avondsessie van drie uur,
inclusief proefles en presentatie tijdens een pop-up expositie
frequentie: twee keer per jaar
partners: Het Wilde Westen, De Maakruimte.

publieksbereik: circa 12 deelnemers
doelstelling: kennisdelen
vorm: workshop
format: 1,5 uur
frequentie: één keer per kwartaal
partners: Het Wilde Westen, De Maakruimte, Openbare
Bibliotheken.

Onze fysieke omgeving (huizen, stations en zelfs de natuur) wordt
steeds slimmer, maar zelf begrijpen we niet altijd hoe dat werkt. In deze
cursus leer je op de Arduino microcontroller hoe je sensoren koppelt aan
objecten in je omgeving en werk je aan een interactieve installatie.

Kunst maken met de computer? Hoe gaat dat? Digitale schilderijen
kunnen bewegen of zelf interactief zijn. In deze workshop leer je
creatief programmeren met Scratch, een taal waarmee je heel
gemakkelijk animaties of video games kan maken. Tijdens deze
workshop leer je van een mediakunstenaar je eigen spel te maken
dat oneindig veel beelden kan reproduceren/creëren.

Onder leiding van een digitale kunstenaar ga je aan de slag met de
principes van elektronische circuits, leer je solderen en ontdek je de
schoonheid van hardware. We maken gebruik van e-waste en geven
afgedankte elektronica een nieuwe functie.
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BEOOGDE RESULTATEN

“Echt zo’n toffe vibe!”
Nuno Dos Santos
DJ
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BETEKENIS VOOR DE STAD
Profiel en positionering

CCU als schakel in de educatielijn

CCU werkt vanuit een unieke houding die zich kenmerkt als hands-on,
onderzoekend, kritisch, open en inclusief. CCU demystificeert techniek
vanuit de principes van creative coding als internationale makersbeweging en breekt technologie vanuit creativiteit open voor zowel makers als
publiek. We stimuleren makers in hun artistieke praktijk en verbinden
met organisaties voor cross-overs (met name aan de podiumkunsten /
clubcultuur). We inspireren hiermee het publiek met de creatieve
mogelijkheden van technologie en we delen kennis met hobbyisten en
ict-professionals om creatief te zijn met code.

Bij CCU leren we door te maken. We bieden een breed spectrum aan
educatieve mogelijkheden waarbij zowel leek als professional aan de
slag gaat om opgedane kennis direct in de praktijk te brengen. We
verbreden hiermee de educatieve keten van begin tot eind met uniek
aanbod waarbij we kunst maken met de computer. Leerlingen maken
kennis met de mogelijkheden van creative coding en kunstdocenten
worden bijgespijkerd met de laatste ontwikkelingen. Zowel kinderen als
volwassenen, amateurs als professionals kunnen hun creatieve en technische vaardigheden ontwikkelen.

CCU onderscheidt zich van soortgelijke organisaties door bovenal het
maken te stimuleren, de esthetiek centraal te stellen in al haar activiteiten, internationaal te opereren en crossovers te realiseren. Deze onderscheidende kenmerken komen voort uit onze sterke verbinding met de
community.
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De verbindende rol van CCU in de stad

CCU als plaatsmaker in het werkspoorgebied

Brengt internationaal toonaangevende makers op het gebied van creatieve technologie naar de stad om lokale makers en belanghebbende te
stimuleren. Ontwikkelt artistiek-inhoudelijke programma’s die specifiek
erop gericht zijn makers en hobbyisten te stimuleren en inspireren.

Sinds mei 2019 houdt CCU kantoor in De Havenloods en trekt samen met
De Maakruimte om ruimte31 om te toveren tot medialab, een plek voor
experiment, kennisdeling en ontwikkeling.

CCU als verbinder
CCU functioneert als verbinder, zowel lokaal als internationaal.Gevestigde (Utrechtse) organisaties werken graag met ons samen omdat we de
technische mogelijkheden voor cultuur ontsluiten, een sterk netwerk
hebben van experts en omdat we een jonge en internationale doelgroep
aanspreken. We brengen internationale makers en organisatoren
samen. Zo is CCU onderdeel van een internationaal live coding community met partners als Hangar (Barcelona), ZKM (Karlsruhe) en Ljudmilla
(Ljubljana). Er lopen gesprekken met Algomech in Sheffield en NEON in
Dundee om daar programma te maken. ART MACHINES is onderdeel
van een structureel plan rondom herinterpretatie waarbij workshops,
opdrachtgeverschap, uitwisseling en presentaties georganiseerd
worden in samenwerking met een breed scala aan partners door heel
Europa.

De Machinerie wordt de nieuwe plek voor film en beeldcultuur en is een
initiatief van o.a. Hoogt on Tour, NFF, FOTODOK en De Maakruimte. Al
vroeg in het proces is CCU betrokken bij de kwartiermaakgesprekken. Nu
het plan gerealiseerd gaat worden worden de komende jaren gebruikt
voor placemaking. CCU ziet een belangrijke rol weggelegd als verbinder
en inspirator rondom innovatieve av-cultuur, interdisciplinaire maakprocessen en community gedreven organisatievormen.
Vanuit de onderzoekslijn CULTURE MACHINES richten we ons op de
kritische en emancipatorische potentie van creative coding. We onderzoeken en stimuleren hoe de innovatieve praktijk van (digitale) makers
kan bijdragen aan het creëren van een duurzaam en inclusief leven in de
stad. Door in te zoomen op maakprocessen, onderzoeken we hoe kunst
en design de ideeën en politieke overtuigingen zichtbaar maken, bevragen en hacken die in technologie ingebed zitten. De komende vier jaar
gaan we aan de slag met vraagstukken rondom de Smart City.
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De waarde van CCU voor Utrecht
MAKE: CCU stimuleert
CCU draagt met deze activiteiten bij aan
- het verbreden van het aanbod met kwalitatief
hoge en grensverleggende kunst(vormen)
binnen digitale cultuur zoals mediakunst en
generatief ontwerp. Code en andere digitale
technieken onderzoeken en stimuleren we als
medium voor artistieke expressie;
- ruimte voor digitale makers en mediakunstenaars om zich artistiek te ontwikkelen en hun
werk te presenteren voor zowel peers als een
breder publiek;
- uitwisseling, ontmoeting en kennisdeling
tussen professionals en amateurs, beginnende
en gevestigde makers;
- springplank en talentontwikkeling voor jonge
makers doordat ze via een ontwikkeltraject hun
kunstpraktijk
artistiek-inhoudelijk
kunnen
doorontwikkelen en door deze te presenteren
ook professionaliseren. Het voegt een schakel
toe in de keten van de ontwikkeling van makers;
tussen hun opleiding en beroepspraktijk.

EXPERIENCE: CCU inspireert en
demystificeert
CCU draagt met deze activiteiten bij aan
- demystificatie van technologie. Door onze
esthetische en speelse programma’s maken
we technologie op een laagdrempelige wijze
toegankelijk;
- verbinding en ontschotting doordat we vanuit
onze programma’s inspirerende samenwerkingen zoeken met een grote diversiteit aan partners;
- meerstemmigheid, die inherent is aan de
makerscultuur van creative coding. Door structuren open te breken ontstaat er in het ontwerp
ruimte voor nieuwe invalshoeken.

LEARN: CCU deelt kennis
CCU draagt met deze activiteiten bij aan
- het verbreden van het aanbod van kunsteducatie, waarbij we digitale cultuur als kunstvorm
kenbaar maken. Van een eerste kennismaking
(beginner workshops) tot aan een cursus. We
dragen met onze activiteiten breed bij aan
diverse schakels binnen de keten van kunsteducatie;
- het delen van 21e eeuwse vaardigheden aan
scholieren, studenten, particulieren en bedrijven
vanuit creativiteit. Doel is om hen creatief te
leren uiten met techniek. Voor scholieren en
studenten is creative coding een mooie stimulans om een technische vervolgopleiding te
kiezen;
- het in staat stellen tot actieve betekenisgeving
door op speelse en creatieve wijze ethisch
bewustzijn ten opzichte van technologie te
ontwikkelen;
- alternatieve benadering en ‘rolmodellen’ van
en binnen technologie door een diversiteit aan
docenten die bestaan uit creative coders en
kunstenaars (m/v) uit de CCU community.
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Partners
Voor het behalen van onze doelstellingen werken we samen met een
breed scala aan partners: van kennisinstellingen, culturele instellingen,
bedrijfsleven. Hieronder geven we een overzicht van de partnerschappen en lichten we een aantal strategische partnerschappen uit:
Kennisinstellingen
Met kennisinstellingen zoals Universiteit Utrecht (Urban Interfaces,
Datafied Society) en TUDelft richten we ons op onderzoek naar vraagstukken rondom de Smart City. Samenwerking krijgt vaak vorm door
kennisuitwisseling en bijdrage in faciliteiten. We nodigen gezamenlijk
sprekers uit en betrekken studenten bij workshops en andere activiteiten.
Het kunst- en academisch onderwijs heeft interesse om onderzoek te
doen naar creative coding als methodiek. Wij zijn in gesprek met HKU,
Fontys en Artez om deze methodiek te onderzoeken en te ontwikkelen.
Uit deze gesprekken blijkt dat er in het onderwijs een groeiende
behoefte is om creative coding als discipline te ontsluiten.

Culturele instellingen en makers
Creative coding wordt toegepast binnen allerlei verschillende media en
disciplines waardoor we met verschillende sectoren kunnen samenwerken. Deze samenwerkingen leveren ons een platform waarmee we
nationaal en internationaal naar buiten treden en verschillende doelgroepen bereiken. Partners hierin zijn: Gaudeamus, Uncloud, Netherlands Coding Live, iii, STEIM, FIBER, SETUP, Impakt, RAUM, CLEVER
FRANKE, Siba Sahabi, Superposition.cc, Richard Vijgen & Roy Bendor,
Het Utrechts Archief, Het Wilde Westen, Creative Coding Amsterdam,
Creative Coding Arnhem, RNDR, Sensor Lab, Graphic Matters, De
Maakruimte, MILK, Night of the Nerds, Hangar (ES), TOPLAB (int), Centraal Museum, ZKM Karlsruhe (DE).
Overheid en industrie
CCU heeft onderzoekt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie. Onze nadruk op creativiteit is interessant voor zowel overheid
als industrie. In het verleden werkten we al samen met de Gemeente
Utrecht rondom Future Food. Met het regionale thema Healthy Urban
Living willen we de banden rondom expositie vanuit onderzoekslijn CULTURE MACHINES opnieuw aanhalen. Verder werken we aan het vastleggen van het softwarebedrijf Plat4Mation als vaste sponsor en zien we
kansen meer tech-bedrijven aan ons te binden vanuit Creative Consultancy.
Zie bijlage voor een overzicht van de partners
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VISIE OP DIVERSITEIT & INCLUSIE
Zoektocht naar meerstemmigheid en toegankelijkheid
CCU is ontstaan vanuit een internationale makersgemeenschap met een
liefde voor techniek en creativiteit die technologie toegankelijk maakt.
Hierbij is veel aandacht voor meerstemmigheid en (gender)gelijkheid in
de digitale wereld, een sector die doorgaans gedomineerd wordt door
witte mannen.
Bij CCU is techniek de gemeenschappelijke deler, die kleur, gender en
generaties overstijgt. Techniek zit namelijk in allerlei disciplines ingebed
van opera tot urban dans. CCU maakt trekt geen harde grenzen en zoekt
de gemeenschappelijke deler(s) juist op om te verbinden en spannende
crossovers te maken, zoals met het urban dance festival Freedom City
(september 2019) waar improvisatie en de cultuur van MC’s tussen
zowel coders als dansers de gemene delers waren.
CCU staat voor toegankelijkheid, waarbij we technologie demystificeren
en hiermee de gekleurde structuren achter technologie blootleggen.
CCU maakt technologie toegankelijk voor een grote diversiteit aan doelgroepen door de programma’s, workshops en cursussen op maat aan te
bieden. Tijdens culturele zondagen hebben we beginner workshops
voor een diversiteit aan doelgroepen georganiseerd: van kinderen en
ouders tot breed geïnteresseerden en professionals.
CCU waardeert en zoekt nadrukkelijk naar meerstemmigheid vanuit de
overtuiging dat verschillende perspectieven onze digitale wereld verrijken. CCU heeft vanaf het begin deze ideologie gehanteerd in het
organiseren van activiteiten. Tot nog toe hebben we een fantastische
balans als het gaat om de man-vrouwverhouding in onze programma’s.

Plan van aanpak vanuit de 4 p’s: Programma, Publiek, Personeel en
Partners.
Hoe kunnen we toegankelijkheid en meerstemmigheid toepassen in
onze organisatie en activiteiten?
Programma
Meerstemmigheid in de kunstenaars die wij stimuleren. Dat doen we
door diversiteit in te bedden in onze artistieke selectie-criteria vanuit de
visie dat het programma spannender wordt door niet één kleur of
perspectief te presenteren. Wij kijken hierbij naar gender, culturele
achtergrond en leeftijd/levensfase. Wij waarborgen de diversiteit ook
door samen te werken met gastcuratoren, zodat we niet in dezelfde
vijver blijven vissen.
Publiek
Meerstemmigheid in de deelnemers met wie we onze kennis delen; van
basisschoolleerlingen tot ouderen, van ICT-professionals tot kunstenaars. Door een gedifferentieerd programma aan te bieden, maken we
technologie toegankelijk voor een grote diversiteit aan publieken,
variërend van leerlingen, ICT-professionals en kunstenaars. Techniek als
gemene deler brengt publiek van verschillende achtergronden en leeftijden bij elkaar.
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Personeel
Meerstemmigheid in het team van CCU: we werken samen met internationale professionals (Duitsland, Hongarije, Turkije), we creëren ruimte
voor diversiteit in gender en culturele achtergrond. CCU werkt projectmatig en met mensen die voornamelijk in de culturele sector werken en
studenten die academisch onderzoek doen, vaak aan de Universiteit
Utrecht. Doordat we een organisatie in opbouw zijn en we projectmatig
werken is er een grote diversiteit aan mensen die met ons werkt of
onderdeel van het team zijn. Door deze dynamiek is het lastig om een
continu personeelsbeleid te voeren rondom het thema van diversiteit en
inclusie. De reflectie op de code levert dan ook veel vragen op waar we
nog geen antwoorden op hebben. Zie onze plan van aanpak met acties
waar we mee aan de slag willen om dit beleid de komende jaren verder
te ontwikkelen.
Partners
Meerstemmigheid door samen te werken met verschillende partners en
te experimenteren in spannende cross-overs: hiermee bereiken wij
diverse doelgroepen. Dit heeft al tot interessante partnerschappen
geleid waarbij we nieuwe publieken aanspreken zoals de samenwerking
met het urban dance festival Freedom City of het project rondom digitaal erfgoed met Het Utrechts Archief.

Concrete vervolgstappen
PACT Utrecht: Om dit proces op gang te houden willen we in het jaar
2020 Doener worden bij Pact Utrecht. Samen met andere culturele
organisaties onderzoeken we hoe we diverser en inclusiever kunnen
worden. We streven ernaar om minimaal drie evenementen per jaar bij
te wonen. Elk kernteamlid gaat naar één evenement per jaar. Hiermee
creëren we persoonlijke betrokkenheid en maken we alle teamleden
mede-eigenaar van onze visie. Met het team formuleren we korte en
lange termijn doelstellingen.
Publieksonderzoek community: We doen onderzoek binnen onze
community om onze doelstellingen op het gebied van diversiteit en
inclusie te toetsen. Hoe? De resultaten geven ons inzicht in de effectiviteit van onze werkwijze en helpen ons om onze aanpak waar nodig bij te
sturen.
Teamevaluatie: Met het kernteam zullen we twee keer per jaar onze
doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie evalueren en
bespreken we samen welke concrete stappen we kunnen zetten vanuit
onze eigen rol en expertise.
Evaluatie bestuur: Met het bestuur zullen we jaarlijks evalueren of we
resultaten hebben geboekt, of we onze doelstellingen behalen en welke
vervolgstappen we kunnen zetten om vanuit Creative Coding Utrecht bij
te dragen aan meerstemmigheid en inclusiviteit in de digitale wereld en
daarbuiten.

When is the next edition?
Sofia Kaloterakis
Master student Media and Performance Studies
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ZAKELIJKE KWALITEIT
Organisatiestructuur
CCU is een stichting onder leiding van een artistiek directeur met een bestuur.
CCU onderschrijft de Governance Code Cultuur
en zorgt ervoor dat haar statuten en reglementen er zoveel mogelijk mee overeenstemmen.
Er is geen apart toezichthoudend orgaan zoals
een raad van toezicht. Het bestuur vult daarom
de verantwoordelijkheden in van de raad van
toezicht zoals benoemd in de Governance Code
Cultuur.
Bestuur Stichting CCU
Het bestuur stelt de artistiek directeur aan en is
verantwoordelijk voor algeheel toezicht op het
beleid en de algemene gang van zaken van de
stichting. Het bestuur bestaat uit tenminste drie
leden en maximaal zeven. Zij vormen een
afspiegeling van de samenleving en streven
naar diversiteit en een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Taken en bevoegdheden zijn in de statuten en bestuursreglement vastgelegd.
- Voorzitter Dr. Walter van den Eijkhof - afdelingsmanager sociale verzekeringsbank;

- Secretaris Katía Truijen MA - mediatheoretica, muzikant en senior researcher bij Het
Nieuwe Instituut te Rotterdam;
- Penningmeester Janna de Feijter MSc - freelance marketeer Essent.
Samen met het bestuur bouwen we aan de
toekomst van CCU. Het bestuur dient als klankbord en helpt de stichting om de kern niet uit
het oog te verliezen door te reflecteren, de
organisatie te bevragen en vooruit te kijken.
Het bestuur houdt toezicht door te waken over
de prestaties van CCU en de bedrijfsmatige,
organisatorische en financiële voortgang van
de organisatie. Het bestuur leest mee,
bevraagt en adviseert en geeft haar goedkeuring op de jaarstukken en het beleidsplan. Daarnaast heeft het bestuur de taak om begrotingen en belangrijke besluiten goed te keuren.
Met het bestuur van CCU komen we minimaal
vier keer per jaar bij elkaar. Hier bespreken we
de huidige ontwikkelingen met een blik op de
toekomst. Hoe gaan we om met problemen?
Welke kansen zien we en waar spelen we wel
of niet op in? Hoe zorgen we voor continuïteit
en tegelijkertijd vernieuwing in onze organisatie?

De bestuursleden brengen een mix aan kennis,
expertise en vaardigheden mee. De volgende
elementen zijn altijd aanwezig in het CCU
bestuur:
- inhoudelijke kennis over het vakgebied van
creative coding;
- expertise op het gebied van marketing en
financiën;
- ervaring in bestuur en/of management;
- sterke analytische vaardigheden;
- helder begrip van de complexiteit die gepaard
gaat met een artistieke organisatie die een
maatschappelijke rol vervult.
Indien nodig, zijn de bestuursleden in staat om:
- kritisch en onafhankelijk te handelen ten
opzichte van de andere bestuursleden en de
directeur;
- bij afwezigheid van de directeur maatregelen
te nemen om leiding te nemen over de stichting;
- te functioneren als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van het bestuur.
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VISIE EN AANPAK FAIR PRACTICE CODE
CCU onderstreept de Fair Practice Code en
geeft invulling aan de kernwaarden van deze
code. De organisatie heeft de kenmerken van
een start-up. De medewerkers die meebouwen
aan de organisatie zijn zelfstandig ondernemers
die mede-eigenaar zijn van het succes van de
projecten.
Van projectorganisatie tot kernteam
Hoewel we projectmatige samenwerkingsverbanden aangaan, zijn er duurzame lijnen
uitgezet. Zo werken we met vaste mensen aan
de realisatie van diverse activiteiten en bouwen
we voort op het collectief dat het fundament
van CCU heeft neergelegd. CCU streeft ernaar
om binnen vier jaar personeel in loondienst te
nemen. Tot deze tijd werken we samen met
zelfstandig ondernemers.

Solidariteit
- We streven naar eerlijke honoraria voor
opdrachtnemers en maken duidelijke afspraken aan de hand van opdrachtovereenkomsten,
waarin wederzijdse verwachtingen kenbaar
worden gemaakt;
- Door sterke afspraken te maken over onze
werkwijze, waarborgen we dat onze opdrachtnemers ook duidelijke en eerlijke afspraken
maken met andere opdrachtnemers;
- Stagiaires en vrijwilligers krijgen heldere
stage- en vrijwilligersovereenkomsten waarin
stagedoel, taken, werktijden en geboden begeleiding wordt beschreven. Daarnaast werken
we met stagiaires aan hun persoonlijke ontwikkelingsplan en krijgen zij evaluaties over de
resultaten en hun functioneren;
- Kunstenaarshonoraria worden opgesteld aan
de hand van de richtlijnen kunstenaarshonoraria. Omdat dit model niet helemaal overeenkomt met de praktijk van digitale makers en
veelal is afgestemd op de meer traditionele
kunsten, kan in overleg met de makers in
kwestie van worden afgeweken.

Transparantie
- Het meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024 met
missie, visie, ambities, activiteitenplannen en
begroting wordt toegankelijk gemaakt via onze
website: www.creativecodingutrecht.nl;
- Jaarverslagen en -rekeningen worden
inzichtelijk gemaakt via onze website;
- In inhoudelijke verantwoordingen naar fondsen en subsidieverstrekkers leggen wij verantwoording af over de Fair Practice Code;
- CCU heeft een unieke en community-based
organisatievorm die wordt onderzocht en als
werkwijze wordt ontwikkeld. Wij delen onderzoeksresultaten, kennis en expertise met
andere culturele organisaties online via blogs of
via presentaties tijdens meet-ups.
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Diversiteit: zie visie op diversiteit en inclusie
Duurzaamheid
CCU zet zich in voor een duurzame organisatie.
Dit betekent concreet dat we ons inzetten om:
- lange termijn samenwerkingen aan te gaan met zelfstandig ondernemers met als doel hen indien mogelijk in loondienst te nemen;
- te investeren in onze medewerkers door maandelijkse teammeetings
te organiseren waarbij medewerkers een presentatie geven;
medewerkers de mogelijkheid te geven om gratis mee te doen aan
verschillende workshops of cursussen die worden aangeboden door
CCU;
- na afloop van lopende en onlangs afgeronde projecten te evalueren en
te reflecteren op het project;
- periodieke functioneringsgesprekken te plannen met medewerkers
van het kernteam;
- mentale overbelasting te voorkomen door zakelijke communicatie te
beperken tot kantooruren (ma-vrij 9.00-17.00);
- fysieke overbelasting te voorkomen door ergonomische werkplekken
te bieden en aandacht te geven aan de werkhouding en beweging.

Vertrouwen
- We maken heldere afspraken met betrokkenen over auteursrechten die
we op voorhand schriftelijk vastleggen;
- CCU gaat op zorgvuldige wijze om met naamsvermelding bij de presentatie van inhoudelijke stukken;
- We bouwen actief aan een positieve organisatiecultuur waarin wederzijds vertrouwen en waardering centraal staat. Concreet betekent dat we
tijdens evaluaties en voortgangsgesprekken naast de verbeterpunten
altijd de successen en kwaliteiten benoemen. Daarnaast stimuleren we
een open communicatie, waardoor we gezamenlijk problemen aanpakken en bijdragen aan oplossingen.
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Team CCU

Kernteam CCU 2021 - 2024:

In de periode 2021 - 2024 wil CCU het bouwen aan een kernteam om de
activiteiten duurzaam te ontwikkelen. Hiermee kan de directie zich
gedeeltelijk richten op het creëren van de voorwaarden om de activiteiten van CCU verder te ontplooien. Denk aan het regelen van faciliteiten,
aangaan van partnerschappen, ontwikkelen organisatiestructuur en
ondernemerschap (fondsenwerving, productontwikkeling, marktonderzoek) voor de programma’s.

Artistiek directeur: Fabian van Sluijs
Zakelijk leiding: Myrthe van der Boom
Hoofd marketing en communicatie: Vacant
Coördinator educatie: Vacant
Office/ Community Manager: Petra Bíro
Webmaster: Sietse van der Meer
Stagiaires: onderzoek, productie, communicatie

Met dit vaste kernteam creëren we continuïteit in onze basisactiviteiten
(de activiteiten onder de pijler MAKE) en hebben we meer slagkracht
om de resultaten bij de activiteiten van EXPERIENCE te presenteren.

Kernteam wordt aangevuld met een projectteam tijdens grotere projecten zoals exposities, festivals en publieke events of losse projecten zoals nieuwe website en huisstijl:

We streven op de lange termijn medewerkers een functie in loondienst
aan te bieden. Wij verwachten hier geleidelijk naar toe te kunnen
werken omdat we ieder jaar een omzetsgroei maken van circa 15%.

- Projectleider
- Producent
- Technisch producent
- Vrijwilligerscoördinator
- Communicatiemedewerkers
- (Gast)-Programmamakers
- Grafisch vormgever
- Locatiemanager
- Fotograaf
- Videografie en editing
- Bouwers
- Publieksbegeleiders / workshopleiders
- Sponsoring / Partnerships
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ONDERNEMERSCHAP
Creative Consultancy
CCU beschikt over een groot internationaal netwerk van vooruitstrevende makers. In het huidige tijdperk worden (tech-)bedrijven kritisch
onder de loep genomen als het gaat om een eerlijke omgang met
personeel, privacy, duurzaamheid en inclusiviteit. CCU is van mening dat
het niet nodig is om met een vinger te wijzen hoe bedrijven zichzelf
kunnen verbeteren, maar wil juist de creativiteit van ICT-personeel
stimuleren om tot eerlijke en inclusieve oplossingen/producten te
komen. Daarom ontwikkelt CCU een creative consultancy programma
waar we ons netwerk van radicale makers en denkers inzetten om bedrijven en werknemers te inspireren met inhouse lezingen, breakout
sessies en idee articulatie sprints met makers in opdracht te organiseren.
In 2020 doen we een pilot met het softwarebedrijf Plat4Mation en willen
we van hieruit verder bouwen.

De risico- en beheerstrategie bij afwijkende exploitatie
Indien de exploitatie van activiteiten tegenvalt, zullen we de plannen
indien mogelijk bijstellen en kijken hierbij naar de verhouding tussen het
gevraagde bedrag, de activiteiten en het verwachte resultaat. De activiteiten met hoge lasten, zoals grote exposities of opdrachtgeverschap,
zijn schaalbaar bij tegenvallende inkomsten. Zo minderen we het aantal
opdrachten of verminderen we de ambitie met betrekking tot de grootte
van het presentatieprogramma.
Milieubeleid CCU
- Personeel en geboekte kunstenaars proberen we zoveel mogelijk op
de fiets of in het geval van internationale makers met de trein of openbaar vervoer naar locatie te komen;
- Qua inkoop gebruiken we vooral biologische koffie en proberen zo veel
mogelijk we met lokale en seizoensgebonden producten te werken;
- Onze catering is standaard vegetarisch;
- Qua energieverbruik en afval proberen met spaarlampen en energiezuinige apparatuur te gebruiken.
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CCU VOOR PUBLIEK

Publieksonderzoek

Visie publieksbereik CCU 2021 - 2024
Onze visie op het publieksbereik van CCU hangt sterk samen met onze
algemene visie, missie en onze activiteitenpijlers MAKE, EXPERIENCE
en LEARN.

Kwantitatief: Na iedere workshop, cursus of grote publiekspresentatie
nemen we surveys af om inzicht te krijgen in wie onze deelnemers en
bezoekers zijn, hoe hun ervaring is geweest en via welke middelen wij
hen hebben bereikt.

MAKE
Wij streven ernaar zoveel mogelijk makers te stimuleren, met elkaar in
verbinding te brengen en te inspireren. Bij het bereiken van deze makers
gaat het vooral om de kwaliteit van de wisselwerking tussen ons aanbod
en de maker, niet om de kwantiteit makers die wij weten te bereiken. De
meeste activiteiten zijn erop gericht makers een stap verder te helpen in
hun artistieke praktijk op het gebied van digitale cultuur.

Kwalitatief: We doen bottom-up kwalitatief onderzoek door middel van
werkgroepen om de behoefte uit de makers en belanghebbenden te
signaleren en stemmen hier ons aanbod op af.

EXPERIENCE
CCU is ervan overtuigd dat digitale cultuur de kracht heeft technologie
te demystificeren voor een breed publiek. Met onze publieksactiviteiten
zoals lezingen, audiovisuele presentaties, clubavonden, exposities en
conferenties streven we ernaar een groot en divers publiek te bereiken.
Voor ieder event formuleren we de doelgroepen die daarbij aansluiten.
LEARN
Iedereen kan creatief zijn met technologie. Van basisschoolleerling tot
ict-professional willen wij bereiken met ons creatieve aanbod. Dit doen
we door onze programma’s op maat af te stemmen op diverse doelgroepen.

Bereik

Bereik

Bereik

Bereik

2021

2022

2023

2024

MAKE

4737

4737

4737

4737

EXPERIENCE

2250

3900

4150

5450

294

359

382

439

7281

8996

9269

10626

LEARN
TOTAAL
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Gedifferentieerde prijsstrategie

DOELGROEPEN

Bij MAKE houden we de tarieven voor deelname zo laag mogelijk en
stellen er juist honoraria tegenover wanneer makers nieuw werk ontwikkelen. Studenten ontvangen korting. Dit is alleen mogelijk met de financiering vanuit subsidies.

CCU wil diverse doelgroepen bereiken, die onderscheiden worden in
twee groepen: deelnemers en bezoekers. Hieronder worden de diverse
doelgroepen toegelicht.

Bij EXPERIENCE houden we gebruikelijke tarieven aan die worden
gehanteerd door theaters en andere presentatie-instellingen. We willen
de tarieven betaalbaar houden en tegelijkertijd aangeven dat de
bezoeker waarde ontvangt. Kortingen zijn er via early birds en leden van
We Are Public kunnen ‘gratis’.
Bij LEARN hanteren we drie prijscategoriën, namelijk educatie, particulieren en bedrijven. Voor onderwijsinstellingen rekenen we rond de kostprijs, voor particulieren zitten we 5 tot 10% boven de kostprijs en bij
bedrijven zitten we 50% boven de kostprijs.

DEELNEMERS
Professionele makers: deze hoofddoelgroep bestaat uit mannen en
vrouwen tussen de 25 - 52 jaar uit regio Utrecht en daarbuiten. Makers
zijn: beeldend kunstenaars, grafisch- en digitale mediaontwerpers,
scenografen, podiumkunstenaars. Deze groep is werkzaam op het kruisvlak van de kunsten, ontwerp en technologie en geïnteresseerd in de
mogelijkheden van technologie voor het maken van beeld, geluid en
ruimtelijke ervaringen. Ze laten zich bij CCU informeren via de diverse
meet-ups, workshops en lezingen en zijn op zoek naar netwerkverbreding en mogelijke samenwerkingen.
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Studenten: deze doelgroep studeert in Utrecht,
is tussen de 20 en 30 jaar oud en is verbonden
aan een digitaal georiënteerde opleiding; of via
een praktijkgerichte studie zoals Image & Media
Technology van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Communication & Media
Design aan de Hogeschool Utrecht, of via een
academische studie zoals Media- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. De
studenten komen naar de activiteiten van CCU
vanuit hun interesse in mediakunst of juist om
hun vaardigheden op het gebied van digitale
maakprocessen te vergroten. Voor deze groep
is het opbouwen van een netwerk en in contact
komen met professionals waardevol.
IT-professionals: mannen en vrouwen tussen
de 18 en 65 jaar uit Utrecht en omgeving die
werkzaam zijn in de IT-sector. Ze zijn bekend
met diverse aspecten van de technologieën die
bij de lezingen en workshops van CCU aan bod
komen, maar hebben tot nu toe slechts een
deel ervan toegepast in hun werk. Daarnaast
wil deze groep de tools leren inzetten om hun
eigen creatieve en artistieke kanten te leren
kennen.

Hobbyisten en nieuwkomers: voor deze doelgroep organiseert CCU gedurende het jaar
educatieve activiteiten zoals speelse instapworkshops om nieuwkomers kennis te laten
maken met de mogelijkheden van creative
coding, beeldcultuur en technieken. Het gaat
hier om een diverse groep mensen: van
kinderen in het basisonderwijs tot universitaire
studenten tot senioren. Ze komen in aanraking
met CCU’s activiteiten via onderwijsinstellingen
en culturele partners.

Avontuurlijke millennial: jonge mannen en
vrouwen tussen de 20 en 35 jaar uit de stad en
regio Utrecht. Ze bezoeken jaarlijks meerdere
culturele festivals, zoals Lowlands en Motel
Mozaique, omdat het voor hun de perfecte plek
is om met meerdere kunstdisciplines kennis te
maken. Deze groep is maatschappelijk geëngageerd en leergierig. Ze komen naar de publieksevenementen van CCU om samen met
anderen overrompeld te worden door zinnenprikkelende kunst dat aan het denken zet.

BEZOEKERS

De kunst- en cultuurliefhebber: mannen en
vrouwen tussen de 40 en 75 jaar uit Utrecht, die
regelmatig naar een museum of concert gaan.
Deze groep blijft op de hoogte via cultuurbijlages van verschillende dagbladen en hebben,
naast een Museumjaarkaart, een abonnement
bij WeArePublic. In hun jonge jaren waren ze
vaak geziene gasten in de avantgardistische
kunst- en muziekscene. Deze groep komt op de
publieksevenementen van CCU af om meer te
weten te komen over nieuwe vormen van kunst
in het algemeen.

Liefhebbers van mediakunst: mannen en
vrouwen tussen de 20-70 jaar uit de randstad
met een voorliefde voor mediakunst en audiovisuele experimenten. Ze zijn regelmatig te
vinden op festivals als Sonic Acts, Fiber en
STRP en zijn trouwe bezoekers van het Stedelijk
Museum en MU. Deze groep bezoekt de publieksevenementen van CCU vanwege de avontuurlijke audiovisuele kunstinstallaties en om
meer te weten te komen over de structuren
achter de werken.
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MARKETING- & COMMUNICATIESTRATEGIE
Identiteit (nutshell) Positioning
Statement

Objectives

Doelgroepen

Strategie-pijlers

Targets per jaar

(Inter)nationaal
platform voor digitale
creatie.

1. CCU is HET platform
voor digitale creatie.
Professionals en
studenten weten ons
te vinden.
2. Dankzij Art
Machines van CCU
heeft een breed,
cultureel minnend
publiek in Utrecht en
omgeving kennis
gemaakt met alle
facetten van digitale
kunst en creatie.

1. Professionele
makers
2. Utrechtse studenten
3. IT-professionals
4. Hobbyisten en
nieuwkomers
5. Liefhebbers van
mediakunst
6. Avontuurlijke millennial
7. Kunst- en cultuurliefhebber

- Community gebaseerd
- Vorm & inhoud
- Taal & Toon
- Delen: Samenwerkingspartners

- circa 750 makers bij
MAKE
- tussen de 2250 en
5500 bezoekers bij
EXPERIENCE
- van circa 300 tot 450
deelnemers bij LEARN
- 25% stijging aantal
volgers op sociale
kanalen van CCU
- 25% stijging aantal
subscribers nieuwsbrief

CCU biedt creatieve
industrie professionals (kunstenaars,
ontwerpers en onderzoekers) een plek voor
experiment en ontmoeting dat bijdraagt aan
hun creatieve vaardigheden, hun blikverruimende context
geeft en zo hun
artistieke kwaliteiten
stimuleert.
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STRATEGIE
De volgende vier pijlers vormen de basis van CCU’s communicatiestrategie en gelden als anker voor de drie onderzoekslijnen:
Art Machines, Culture Machines en Community Machines. Aan de
ene kant wil CCU hiermee de groep deelnemers/makers (nog meer)
activeren en vergroten. Aan de andere kant hoopt het platform
nieuwe doelgroepen in Utrecht (en daarbuiten) te bereiken.
1. Community gebaseerd De community weet CCU te vinden en
bezoekt trouw de activiteiten. Ze zouden kunnen worden omschreven
als de ‘backbone’ van CCU waar kansen om CCU’s bereik en zichtbaarheid te vergroten. We zetten de community, zoals in de vorm van
ambassadeurs, actiever in via online-kanalen. Hiermee creëren we enerzijds leuke content voor publiek en anderzijds zetten we ons netwerk in
de spotlight en geven we CCU een gezicht.
2. Vorm & inhoud CCU legt de focus op de vorm, die prikkelt. Daarnaast
worden tijdens de promotie van de CCU-evenementen de kunstwerken
en visualisaties van onderzoeken leidend, wat volgt is de inhoud.

3. Taal & Toon Het doel is om een heldere, frisse en beknopte taal en
toon te behouden. Hiermee vergroten we de toegankelijkheid van de
evenementen en enthousiasmeren we bestaande en nieuwe doelgroepen. Een focus op (zintuiglijke) beleving en actuele haakjes bij CCU’s
thema’s en kunstwerken is hierbij belangrijk.
4. Delen & samenwerken Met diverse culturele instellingen binnen en
buiten Utrecht wordt inhoudelijk samengewerkt. We zien hier kans om
de evenementen gezamenlijk te communiceren.

Het meerjarenbeleidsplan
‘The Aesthetics of Creative Coding’ is tot stand gekomen met
het team, bestuur en adviseurs van
Creative Coding Utrecht.
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