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INTRODUCTIE

“I attended the meet-up last week at the Stadstuin, it was really refreshing to
see the enthusiastic community of programmers and artists here in Utrecht!“
Barnard Smit – designer hardware hacker, drummer.

Begin 2017 hebben Fabian van Sluijs en Carolien Teunisse Creative Coding Utrecht (CCU) opgericht.
Na jaren ervaring met het organiseren van events rondom kunst en technologie in Amsterdam met de
organisatie FIBER, was het volgens hen tijd om hun ervaring en netwerk in te zetten om de geliefde
thuisstad een injectie met creativiteit te geven.
Utrecht is een levendige stad met een bruisend studentenleven waar veel te doen is op het gebied
van kunst en cultuur. Op het gebied van digitale cultuur worden er diverse publieksactiviteiten georganiseerd door bijvoorbeeld Impakt Festival, Het Huis Utrecht, SETUP, RAUM en de verschillende
‘nieuwe media’ programma’s bij festivals zoals SPRING en Nederlands Film Festival: Interactive. Dit
aanbod is interessant en goed om de publieke interesse te vergroten, maar voor de makers, werkend
op het grensvlak van kunst, ontwerp, technologie en wetenschap die hun praktijk verder willen ontwikkelen blijft het aanbod in Utrecht beperkt. Na het afstuderen aan bijvoorbeeld de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht (HKU) en de Universiteit Utrecht (UU) zijn er nog maar weinig gelegenheden waar
net afgestudeerden en professionals elkaar kunnen ontmoeten om work-in-progress te presenteren,
feedback te geven, elkaar te inspireren.
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Na de eerste verkenning en de vele enthousiaste reacties heeft CCU een plan ontwikkeld met work-

OVER CCU

shops en een expositie die onder andere door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in december
2017 ondersteund werd. Hieronder de belangrijkste resultaten van de afgelopen periode:
In 2018 is CCU opgericht als stichting. De organisatievorm is mede vormgegeven door de uitgangs• Met onze meetups hebben we sinds begin 2017 in totaal 50 sprekers (32 in 2017) gehad

punten van de Code Cultural Governance. Dit betekent dat CCU werkt in een bestuursvorm waarbij

waarvan de helft uit Utrecht kwam en 40% vrouw is. Met alle activiteiten bij elkaar (de meet

het bestuur op afstand functioneert. Fabian van Sluijs is artistiek leider en wordt gecontroleerd door

ups maar ook de workshops) hebben we ongeveer 2500 mensen bereikt (~1500 in 2017).

een driekoppig bestuur:

• We bereiken vooral professionals en studenten, maar met inbedding van de activiteiten in
brede publieks events zoals Culturele Zondagen bereiken we nieuwe doelgroepen en wordt

Bestuur

CCU steeds vaker gevraagd om bij te dragen aan educatieprogramma’s door middel van

•

Walter van den Eikhof (voorzitter);

workshops.

•

Saskia Freeke (secretaris);

• We hebben een breed scala aan partners opgebouwd en werken aan de ontwikkeling van

•

Janna de Feijter (penningmeester).

structurele partnerschappen met de Urban Interfaces onderzoeksgroep van de Universiteit
Utrecht, smart technology hub Sensor Lab en het platform voor de distributie en conservatie

Naast het bestuur werkt de organisatie ook met een raad

van mediakunst, LIMA.

van advies dat inspringt wanneer er vragen opkomen of

• Uit de door ons georganiseerde workshops is ten minste één nieuw project geïnitieerd door

bij ondersteuning van inhoudelijke plannen.

Cristina Cochior en Ruben van de Ven.
Raad van advies
Wat we verder kunnen concluderen na het organiseren van CCU is dat er op het gebied van creative

•

Michiel Pijpe (kunstenaar/docent)

coding een grote behoefte aan workshops, ontmoetingen en kennisontwikkeling is. Zowel onder jonge

•

Professor Dr. Ann-Sophie Lehmann (kunsthistorica Rijksuniversiteit Groningen);

doelgroepen van studenten, maar ook professionele makers, docenten in de ICT-ers zoeken manieren

•

Véronique Hoedemaker (kunstcriticus en expert op het gebied van kunst in de publieke

om zich via creative coding artistiek te uiten. Met onze activiteiten is CCU goed zichtbaar geworden in

ruimte);

het netwerk van makers en creative coders en ontvingen we veel input vanuit de community en col-

•

Gert Franke (designer en expert op het gebied van data experiences).

lega-organisaties. We ontvangen veel praktische vragen voor technische hulp of inhoudelijke vragen:
over compositie, data storytelling of bijvoorbeeld het gebruik van shaders voor het maken van digitale

Organisatie, bestuur en raad van advies werken samen om de volgende missie en visie van de

materiaal. Deze eerste resultaten tonen de noodzaak voor het CCU platform. In de volgende hoofd-

stichting te bereiken.

stukken doen we uitgebreid verslag van de activiteiten die we in 2018 hebben ontplooid.
Missie
Creative Coding Utrecht (CCU) is een lokaal makersplatform dat via de kunsten bewustwording creëert
over de menselijke maat in relatie tot technologische ontwikkelingen. Via de presentatie en initiatie van
artistiek onderzoek en creatieve toepassingen wordt creative coding als interdisciplinaire artistieke
maakpraktijk ontsloten en toegankelijk gemaakt. Door middel van verschillende activiteiten zoals
exposities, meetups, workshops en educatieprogramma’s wordt de lokale gemeenschap gestimuleerd
en de praktijk van creative coding gebruikt om op meerdere ontwikkelingsniveaus de door technologieen data gedreven samenleving vorm te geven en in context te zetten.
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Visie
De nieuwe generatie makers werkt op het grensvlak van de kunsten, wetenschap en technologie en
gebruikt informatie- en communicatietechnologie als medium voor expressie. Via het doen van experimenten en het ontwerpen van prototypes dragen ze actief bij aan de ontwikkeling van de samenleving.

Critical Making of Frictional Urban Interfaces

Met het maken van nieuwe verbeeldingen inspireren ze het publiek en verkennen ze op kritische wijze

Datum: 7 & 8 maart 2018

de artistieke potentie van nieuwe technologieën. De modellen en de interdisciplinaire maakproces-

Locatie: Cultuurcentrum Parnassos Utrecht

sen die hieraan ten grondslag liggen, hebben de kracht om antwoorden te formuleren op sociale en

Workshop leaders: Cristina Cochior & Ruben van de Ven

technologische vraagstukken die vervolgens doorontwikkeld kunnen worden tot nieuwe producten en

Partners: Utrecht University, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Het Nieuwe Instituut, NGAGE Media

innovatieve modellen op het gebied van onderwijs, economie en bedrijfsleven. De visie van CCU is om
door te groeien naar een instelling voor anti-disciplinair en hybride onderzoek naar nieuwe productie-

In deze tweedaagse workshop gingen we onder leiding van Cristina Cochior & Ruben van de Ven op

en presentatievormen op het grensgebied van kunst, design, cultuur en technologieën.

zoek naar de verhalen achter data en verzameling in publieke ruimte. Het idee achter de workshop
was om de methode critical making toe te passen binnen een interdisciplinaire groep van deelnemers

Organisatiedoelstelling

bestaande uit professionals, studenten met een onderzoeks en toegepaste achtergrond. Creative Co-

De stichting heeft als doelstelling: het bevorderen van de bewustwording en het vergroten van de

ding Utrecht had hierbij Ruben & Cristina als workshop leiders uitgenodigd en in samenwerking met de

participatie ten aanzien van creative coding en de creatieve toepassingen van digitale technologieën

onderzoeksgroep Urban Interfaces de workshop georganiseerd.

als kunstvorm en al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe
bevorderlijk kan zijn. Deze doelstelling behaalt de stichting door de volgende activiteiten uit te voeren:

De methode critical making richt zich op het deconstrueren van technische objecten/processen om zodoende de ingebedde keuzes expliciet te maken. In de contrext van deze workshop keken we naar de

•

het organiseren van verschillende activiteiten zoals exposities, meet-ups en workshops;

open dataset van de gemeente Utrecht: WistUData. In verschillende groepen gingen de deelnemers

•

het initiëren en presenteren van onderzoek en creatieve toepassingen, waardoor crea-

aan de slag om bepaalde fricties die in de data zitten naar voren te halen.

tive coding als interdisciplinaire kunstpraktijk wordt ontsloten en toegankelijk gemaakt;
•
•

het ontwikkelen van educatieprogramma’s waardoor een breder publiek kennis kan ma-

Resultaten

ken met de emancipatorische potentie van creative coding;

Hoewel dit project in eerste instantie vooral bedoeld was om een brede groep aan professionals aan te

het aangaan van partnerships met andere partijen om bovengenoemde activiteiten te

spreken deden er voornamelijk studenten mee. De workshop heeft echter veel impact gehad doordat

versterken en cross sectorale samenwerking te stimuleren en al hetgeen hiermee in de

er een langdurige samenwerkingen zijn uitgevloeid met Urban Interfaces en met Ruben van de Ven en

ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Cristina Cochior. Het door CCU uitnodigen en inspireren van Cristina Cochior en Ruben van de Ven
met de notie van data dramatisation heeft geleid tot een nieuw project waarbij Cochior en van de Ven
de term kritisch onderzoeken en kijken naar affectieve elementen binnen data: http://plottingd.at/a/.
In het nieuwe project wordt onderzoek gedaan hoe het terugbrengen van affectieve relaties onderliggend aan data verzameling ons een alternatief inzicht kan geven op datavisualisatie als retorisch
instrument en eventueel kan inspireren tot een beter inzicht wat datageletterdheid betekent. De uitkomsten van de workshop hebben we ook ingestuurd als talk voor de Digital Cultures conferentie bij
de Universiteit van Leuphana in Lüneberg. In voorbereiding zijn Cristina en Ruben ook nog met de
Universiteit Utrecht meegeweest op een Data Walk in London. Dit is een walkshop waarbij deelnemers
antropologische onderzoeksmethodes inzetten om te kijken hoe data wordt verzamelt in de publieke ruimte. Al deze ervaringen hebben zij meegenomen voor de ontwikkeling van het project Plotting
Data. Tijdens de eindexpositie van CCU in november presenteerden zij De Data Flaneur walkshop
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geïnspireerd op de Data Walks, maar hier dan een artistieke spin-off van.

Resultaten

• 7 & 8 maart – workshop Utrecht 45 deelnemers

Het uitnodigen van Gene Kogan en Andreas Refsgaard was ook een strategische keuze omdat je

• 20 april – Data Walk London (UK)

zeker weet dat de workshop vol zal zitten vanwege hun status als docent en makers in de scene. De

• 20 september – Digital Cultures Conference Lüneberg (DE)

workshop was dan ook een daverend succes en met 35 deelnemers stijf uitverkocht. Een vrij inter-

• 4 november – De Data Flaneur – talk + walkshop Hello World! Expositie – Utrecht

nationale groep van makers deed mee. Er was een mooie balans tussen gevorderde en beginnende
makers. Docenten van de Universiteiten deden mee tot aan theatermakers, dansers, muzikanten en
wetenschappers. Ook was de workshop een goede aanleiding om met verschillende partners te pra-

Machine Learning for Artists Lab

ten. We konden Sensor Lab gebruiken en kregen toegang tot de data sets van het Utrechts Archief. Dit

Datum: 12 & 13 mei

laatste was helaas uiteindelijk niet bruikbaar tijdens de workshop. We hopen nu in het nieuwe jaarplan

Locatie: Sensor Lab, Utrecht

hiermee aan de slag te gaan.

Workshopleiders: Gene Kogan & Andreas Refsgaard
Partners: Sensor Lab, Het Utrechts Archief

Designing Recipes for Digital Food Futures
A.I. beleeft een grote hype in de digitale cultuur binnen creative coding zijn we veel makers die expe-

Datum: 25 & 26 oktober

rimenten doen. CCU nodigde Gene Kogan en Andreas Refsgaard uit inspelend op de wensen vanuit

Locatie: The Greenhouse Utrecht

de community die in het begin van het jaar werden geformuleerd tijdens het door CCU georganiseerde

Workshopleider: Markéta Dolejšová

event: When the Machine Makes Art waar oa. Sabrina Verhage van Creative Coding Amsterdam sprak

Partners: Gemeente Utrecht, Duurzame Week, The Green-

en Luba Elliot die gast curator van Impakt Festival. Uit deze uitwisselingen bleek dat het uitnodigen van

house Utrecht, CLEVERFRANKE, Lemonaid Charitea,

Gene Kogan een belangrijke manier was om de lokale community te stimuleren.
Hoe zorgen we dat we ook in 2025 nog van gezond en
duurzaam eten in Utrecht kunnen genieten? En hoe kan
technologie ons daarbij helpen? Binnen de workshop Designing Recipes for Sustainable Digital Food Futures worden deelnemers uitgenodigd om de toekomstige eetcultuur en voedselproductie in de stad te verbeelden, testen en proeven. Door gebruik
te maken van speciale tarotkaarten die verschillende toekomstscenario’s voorspellen wordt er onder
leiding van de Tsjechische ontwerpster Markéta Dolejšová speculatieve ontwerpmethodes toegepast.
Daarmee onderzoeken we op speelse manier de lokale voedselcultuur in relatie tot sociale en ecologische duurzaamheid.
Resultaten
Met deze workshop zochten we de randen van creative coding cultuur op door het evenement te positioneren binnen de duurzame week. Een festival gericht op duurzaamheid en verantwoord ondernemerschap. Door met de duurzame week samen te werken konden we deze activiteit inbedden in een
festival met een totaal andere doelgroep dan CCU normaal aantrekt. Door te onderzoeken hoe we
innovatieve toepassingen kunnen inzetten in het verduurzamen van eet en consumptiecultuur wisten
we een aantal waardevolle partners te binden. De gemeente Utrecht deed mee en leverde een case
study en door in de Duurzame Week te partneren konden we ons evenement op de high-end locatie
The Greenhouse laten plaatsvinden.
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Van 2 tot 4 november vond de expositie Hello World! plaats in Sensor Lab. De expositie vormde de
De aanloop naar het evenement was lastig. Ondanks dat er veel interesse is in het onderwerp voedsel

conclusie van het jaar. Het bracht een selectie van makers bijeen die gedurende het jaar deel hebben

en technologie kregen we teleurstellend weinig aanmeldingen. Het had er misschien mee te maken dat

genomen aan het programma van CCU. Het plan is enigszins aangepast ten opzicht van het origineel

het evenement tegelijk viel met de Dutch Design Week – en binnen de context van de duurzame week

omdat een subsidieaanvraag van de gemeente Utrecht initieel niet gehonoreerd werd. Hierdoor heb-

was een tweedaagse workshop waarbij speculatieve ontwerpmethodes werden toegepast achteraf ge-

ben we de strategie iets aangepast en de ambitie om veelal nieuw ontwikkelde werken te presenteren

zien iets te ambitieus voor de doorsnee bezoeker. Desalniettemin was het een intensieve tweedaagse

laten vallen. In plaats daarvan hebben we ervoor gekozen om de diversiteit van de creative coding

sessie waar goede connecties zijn gemaakt tussen de verschillende deelnemers . Voor CCU is er een

community aan het publiek te tonen en daarbij de hybriditeit van media en de maakpraktijk te bena-

belangrijke link gelegd met Bibliotheek Utrecht. Verder was het voor veel partners interessant dat de

drukken. We toonden zowel digitaal werk als fysieke werken waarbij het digitale proces meer ingebed

Gemeente Utrecht aan tafel zat.

zit. De expositie bestond grofweg uit twee delen. Aan de ene kant lieten we de resultaten zien: prints,
sculpturen, video’s. In de Cabinet of Curiosities toonden we het maakproces met

Expositie: Hello World!

gereedschappen, interviews met kunste-

Datum: 2 – 4 november 2018

naars over wat creative coding is en de

Locatie: Sensor Lab, Utrecht

rol van de community. En we toonden ver-

Deelnemende makers: Sylvain Vriens, Frederik Vanhoutte, Saskia Freeke, Jasper van Loenen, Mark

schillende experimenten die onderliggend

van Koningsveld, Wouter Willebrands, Sabrina Verhage, Ren Yuan, DEFRAME, Bram Snijders, Roald

waren aan de gepresenteerde werken. Je

van Dillewijn, Ruben van de Ven & Cristina Cochior, Vera van de Seyp & Dora Kerekes.

kan zeggen dat we de backend toonden.

Partners: Sensor Lab, Culturele Zondagen, Gemeente Utrecht, KF Hein Fonds, Prins Bernhard Cul-

In de expositie organiseerden we verschil-

tuurfonds, voordekunst, NGAGE Media, Plat4Mation

lende meet-ups, een workshop en in de
Ekko co-organiseerden we een Algorave.

Resultaten
De tentoonstelling werd met veel enthousiasme onthaald. De opening was druk bezocht en voor veel
mensen was het een verrassing dat er in Utrecht zo’n initiatief is. De diversiteit in het programma
werkte goed waardoor we veel makersgemeenschappen hebben aangetrokken: met de pre-algorave
meetup veel mensen vanuit een muziek en performance achtergrond tot veel mensen die wat directer
in de creative coding scene zitten bij de talks met Sabrina Verhage, Agathe en Vera. Om de expositie
te realiseren hebben we met een fantastisch team samengewerkt en vele nieuwe partnerschappen
aangegaan. Met name de samenwerking van Sensor Lab was belangrijk omdat de eerste locatie voor
de expositie kwam te vervallen en we bij Sensor Lab terecht konden. Voor veel bezoekers was dit hun
eerste weerzien met de locatie nadat broedplaats Kapitaal was weggegaan.
Qua bezoekersaantallen zijn we met 705 bezoekers in drie dagen aardig tevreden. Helaas wel minder
betalende bezoekers dan verwacht, we hebben wel veel nieuwe inzichten gekregen over wat beter
kan. Ondanks dat we veel werk hebben gestoken in de publicatie was het voor mensen te duur om
de catalogus te kopen. Daarnaast bleek dat voor mensen meer uitleg nodig was dan wij voorzien
hadden. Dit werd goed opgelost door de rondleidingen die we verzorgden, maar om dit structureel te
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kunnen aanbieden hadden we te weinig personeel. Concluderend kunnen we zeggen dat het publiek

COMMUNICATIE 2018

erg enthousiast is en dat er behoefte is aan meer van dit soort activiteiten. De expositie was een mooie
samenkomst van verschillende perspectieven en was een duidelijke manifestatie van CCU”s artistieke
visie waar kritisch denken met maken en vormexperimenten samen worden gebracht. Als platform

De communicatie van CCU is vooral projectgebonden en beoogt vanuit het inhoudelijke makers-

voor makers was dit zeer geslaagd. Als breder publieksplatform en jonge organisatie was de expositie

perspectief de activiteiten aan te kondigen. De belangrijkste communicatiekanalen zijn Facebook,

een startpunt waar veel lering uit getrokken is. De organisatie heeft veel nieuwe contacten opgedaan

Meetup, Instagram en de nieuwsbrief. Met deze communicatie proberen we deelnemers en publiek te

en een beter beeld gekregen van de wensen en diversiteit van het publiek dat op dit type evenement

trekken. CCU heeft ook een website waar veel verkeer op af komt.

afkomt. Vanuit organisatorisch oogpunt hebben we nu concrete doelen kunnen formuleren om een
verbeteringen voor volgende edities te kunnen implementeren.

Met de activiteiten bedient CCU de volgende doelgroepen:
1. Kunstenaars, creatieve industrie professionals, ICT’ers en ondernemers van 25- 52 jaar
- Dit is de grootste doelgroep voor wie CCU het platform heeft opgezet. Ze hebben een
achtergrond op het grensvlak van de kunsten, media, ontwerp en technologie. Het zijn
meestal ZZP’ers werkzaam in de creatieve industrie of ICT en bedrijfsleven. Vaak alumni
van de HKU of afkomstig van de verschillende ontwerpbureaus in Utrecht. Ze zijn te bereiken via hun persoonlijk netwerk, online campagne en specialistische mediaplatformen.
2. Studenten 18 - 32 jaar. Van MBO tot wetenschappelijk onderwijs met een interesse en
affiniteit met programmeren, mediaproductie en digitale onderzoeksmethoden. Enerzijds
praktisch gemotiveerd, anderzijds meer reflectief vanuit de media en cultuur faculteiten. Ze
zijn te bereiken via docenten,sociale media, media partners, vrienden en online campagne
3. Breed publiek van avontuurlijke bezoekers 8 - 60 jaar. Dit zijn vooral de mensen die zich
willen laten verrassen en geïnteresseerd zijn in wat er in de stad gebeurt, of nieuwsgierig
zijn naar wat vrienden werkzaam met code precies doen. Komen vaak in aanraking via
brede cultuuractiviteiten zoals Culturele Zondagen. Ze kijken veel op lokale nieuwsblogs
of via sociale media krijgen ze kennis van activiteiten in de buurt. Bereik via sociale media,
blogs, influencers en programmapartners.
4. Stakeholders/belanghebbenden: Dit zijn onder meer de partners waar CCU meewerkt of
heeft gewerkt. Van culturele instellingen, fondsen, bedrijven, conferenties etc. Tot op heden is deze partij vooral via het netwerk van Fabian of Carolien benaderd. Hier zou in de
toekomst een goede strategie op ontwikkelt moeten worden.
In de communicatiestrategie van 2018 hebben we vooral events gecommuniceerd en via nieuwsbrieven,
en sociale media campagnes onze activiteiten gepromoot. Een belangrijke strategie nieuwe/breed doelgroepen aan te spreken was via het meedoen aan partners events. Via culturele zondagen konden we
ons jaarprogramma aankondigen en in September langzaam toe bouwen naar de expositie die ingebed
was in culturele zondag Utrecht Digitaal. Daarnaast presenteerden we talks en workshops in de context
van externe events zoals Lima, Duurzame Week, Impakt en Creative Mornings Utrecht. In principe is dit
een goede strategie om zichtbaar te zijn in netwerken en het leverde ook nieuwe opdrachten op.
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Voor de expositie hebben we een andere strategie ontwikkelt. In samenwerking met Benjamin van Vliet

Pers/media

werd de nadruk meer op de werken gelegd en wat minder op alle inhoudelijke dingen. Het was zeer

•

Hello World! Uitagenda November - 10 september 2018

behulpzaam maar helaas was er toch te weinig tijd om de communicatie zoals gewenst in te zetten en

•

AD / Utrecht - Dansen op Algoritmes - 1 november 2018

daarmee continue zichtbaarheid te krijgen in aanloop van het event. Er was veel content maar deze

https://www.ad.nl/utrecht/deze-dj-programmeert-live-muziekalgorit-

wordt achteraf pas gepubliceerd worden.

mes-tijdens-eerste-utrechtse-algorave~a8b11df8

•

Radio 1 Dansen op Algoritmes

Op dit moment is de organisatie nog niet tevreden over de website. Deze reflecteert niet de status van

https://www.nporadio1.nl/radio-focus/onderwerpen/477605-dan-

de creative coding makerscommunity en verdient een update. Deze zal gedaan worden zodra we een

sen-op-algoritmes

duidelijke strategie hebben ontwikkelt welk doel deze zal moeten dienen.

•

Goedemorgen groente webmagazine: Creatieve plannen tegen voedsel verspilling - 30 oktober 2018

Publieksonderzoek

https://www.goedemorgengroente.nl/groenten/nieuws/creatie-

Bij de verschillende activiteiten hebben we publieksonderzoek gedaan. Door werken met aanmel-

ve-plannen-tegen-voedselverspilling/

dingsformulieren voor hands-on activiteiten kregen we een goed idee welke doelgroepen we bereiken

•

Interview Digicult Magazine (forthcoming)

en hoe. Na workshop stuurden we evaluatieformulieren na om te onderzoeken hoe we onze activiteiten kunnen verbeteren en welke behoeftes er onder de deelnemers bestaan.
Verdiepend
Tijdens de expositie hadden we een enquête gemaakt die mensen via een ipad konden invullen. Uit

•

Hello World! Tentoonstellingscatalogus (oplage 150 stuks)

deze steekproef komen interessante statistieken uit voort. Ongeveer 60% van de bezoeker is tussen

•

Hello World! Publicatiepagina Medium

de 25 -34 jaar oud. 40% is werkzaam binnen creatieve industrie en 15% van de bezoekers is student.

https://medium.com/ccu-presents-hello-world

Voor 40% van de bezoekers was dit hun eerste ontmoeting met de creative coding community en voor

•

ruimte 75% was dit de eerste keer dat ze bij een CCU event aanwezig waren. 80% van de ondervraag-

Artikelen
•

den wil op de hoogte blijven en participeren bij toekomstige CCU events. Tot slot is het interessant dat

Computational Thinking & Toolmaking: Entanglements and Fissures within
Artistic Practice

de inbedding in culturele zondag niet erg veel voor de zichtbaarheid heeft gedaan. Slechts 5% was

•

Bots Discover Tinder’s Algorithmic Scoring Arena

op de hoogte van CCU via dit platform. Een kwart was op de hoogte via Facebook en 20% via mond

•

An Emergent Understanding of Algorithms

op mond. Deze statistieken zijn een goede 0-meting om op door te bouwen, verder te specificeren en

Meer artikelen volgen nog

onze PR strategie voor toekomstige evenementen op aan te passen.

•

7 Kunstenaars interviews (nog ongepubliceerd)
•

Sylvain Vriens

Publicaties & documentatie

•

Jasper van Loenen

Omdat onderzoek een doorlopend onderdeel is van de activiteiten van CCU hebben we erg veel con-

•

Art van Triest

tent weten te genereren. Veel externe aandacht is vooral verkregen via partnerships met bijvoorbeeld

•

Bram Snijders & Carolien Teunisse

Culturele Zondagen en Duurzame Week. Communicatie is wel een onderdeel waar veel in verbeterd

•

Saskia Freeke

kan worden. Voor de expositie werkten we met een team dat vrij gefragmenteerd werkte. Mede omdat

•

Ruben van de Ven & Cristina Cochior

we pas laat wisten wat het budget zou zijn was er weinig tijd om een goede PR coördinator aan te

•

Mark van Koningsveld

stellen die partijen en kan aanschrijven en dingen kan uitzetten. Wat wel goed ging was het publiceren

•

V. Wynsberghe, Axelle (forthcoming 2019),”the Creative Coding Cabinet of Curiosities”

van de tentoonstellingscatalogus en sociale media posts. De content die nu nog niet gebruikt is wordt

in Entanglements: experiments in multimodal ethnography (open access peer-reviewed

nu vooral als aftersale gebruikt. Hieronder een overzicht van alle verschillende PR elementen en mid-

journal) https://entanglementsjournal.org

delen.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN

Middelen
•

Sociale media campagne Facebook, Meetup, Twitter en Instagram: ~ 2250 volgers Gemiddelde groei volgers over 2018 ~ 90%

Publieksactiviteiten

•

Nieuwsbrieven: 8 - 235 leden

•

Persbericht: 2

•

Flyers: 800 stuks

•

Uitagenda magazine: bereik 70.000 > oplage 35.000

1. Cristina Cochior (designer/coder) Rotterdam

•

Flyerman Postercampagne: 2 weken op 250 locaties in Utrecht culturele doelgroep

2. Sabrina Verhage (coder) Amsterdam

•

Metropolis M banner:

3. Luba Elliot (Researcher/curator) [Impakt] (UK/NL) London/Utrecht

•

NGAGE Media Schermen -

CCU8++ presents: When the Machine Makes Art 14 januari 2018 – Stadstuin Utrecht

CCU9++ 12 april 2018 – Sensor Lab Utrecht
4. Frederik De Jongh (coder/performer) Utrecht/Nieuwegein
5. Marije Baalman (coder/performer/researcher) Amsterdam
6. Barnard Smit (Designers/hardware hacker) Utrecht
CCU10++ – 12 april 2018 Stadstuin Utrecht
7. Aaron Oostdijk (game/designer/coder) Utrecht
8. Saskia Groenewegen (Designer/researcher/business) Amsterdam
9. Ruud op den Kelder (coder/ VR developer) Amsterdam
CCU11++ – 24 mei 2018 Sensor Lab Utrecht

Video’s
•

Teaserinterviews op sociale media

10. Ahnjili Zhuparris – Data Scientist (US/NL) Utrecht

•

Bram Snijders & Carolien Teunisse

11. Hay Kranen – developer Amsterdam

•

Saskia Freeke

12. Studio RNDR – designers – Den Haag)

•

Art van Triest
CCU12++ – 16 September 2018 Culturele Zondagen Uitfeest Winkel van Sinkel Utrecht

•

Hello World! expositie aftermovie (release datum 20 december 2018)

•

Designing Recipes for Digital Food Futures docu (in productie)

13. Michiel de Lange – onderzoeker Universiteit Utrecht Utrecht

•

Machine Learning 4 Artists Lab (in productie)

14. Fabian van Sluijs – artistiek leider CCU
CCU Expositie: Hello World! – 2 – 4 november 2018 – Sensor Lab Utrecht
15. Frederik Vanhoutte – creative coder Gent (BE)
16. Roald van Dillewijn – performer – Amersfoort
17. Marcel Wiercx – live coder – Utrecht
18. Shelly Knotts – live coder / researcher – Newcastle (UK)
19. Chris Kiefer – live coder / researcher – Brighton (UK)
20. Timo Hoogland – live coder / docent – Utrecht
21. Sabrina Verhage – creative coder / ontwerpster – Amsterdam
22. Agathe Lenien [CLEVER FRANKE] – ontwerpster / creative coder – Utrecht (FR)
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23. Vera van de Seyp – creative coder / ontwerpster – Amsterdam

•

Lezing digitale kunst en Processing Workshop Fabian van Sluijs & Carolien Teunisse

24. Ruben van de Ven – kunstenaars – Ede

•

ICT In de Wolken Middelbare Scholieren Almere – 30 mei en 1 juli 2018

25. Cristina Cochior – ontwerpster – Rotterdam

•

Machine Learning Code Jam Sabrina Verhage & Carolien Teunisse – Meta Marathon

26. Sylvain Vriens – creative coder – Utrecht
27. Saskia Freeke – creative coder – Amsterdam

NRW Forum Düsseldorf Duitsland – 25+26 mei 2018
•

Machine Learning For Artists Lab met Gene Kogan & Andreas Refsgaard
Sensor Lab Utrecht – 12+13 mei 2018

Algorave - 4 november 2018 EKKO coproductie met Culturele Zondagen, HKU, EKKO en

•

Uncloud Collective

Workshop Critical Making of Frictional Urban Interfaces ism Urban Interfaces Universiteit Utrecht, Fabian van Sluijs, Ruben van de Ven & Cristina Cochior

•

Mirikat (UK)

Cultuurcentrum Parnassos Utrecht – 7 & 8 maart 2018

•

Algobabez (UK)

•

Luuma (UK)

•

Panda Zooicide (NL)

•

Timo Hoogland

•

Roald van Dillewijn

•

Marcel Wiercx

•

Jaro Mulders

Sabrina Verhage (talk)

•

Ward Slager

Ground Control Parijs – 12 & 13 november 2018

•

Harold Groeneboom

•

Beginners Workshop Processing – Culturele Zondag Nieuwjaarsduik
De Stadstuin Utrecht – 14 januari 2018

Overige activiteiten: talks – panels – varia
•

•

Bezoek GROW creative coding conferentie - met Saskia Freeke (talk) en

Carolien Teunisse interview – Zzzzzondag
Stadsschouwburg Utrecht – 4 november 2018

CCU 14++ End of the Year Code Jam – 20 december 2018 – Sensor Lab Utrecht

•

28. Timo Hoogland
29. Raj Makkers

Carolien Teunisse lezing - Female Ventures Utrecht
Fotodok Utrecht – 10 oktober 2018

•

30. Rick Companje

Fabian van Sluijs & Cristina Cochior – lezing minor Smart Cities & Future Health – HKU
Utrecht – 25 september 2018

•

Hands-on activiteiten: workshops/labs/code jams

Carolien Teunisse – talk interactive media art and open source technologies – TodaysArt
Den Haag – 22 september 2018

•

Cristina Cochior – talk Data Saturation as a Response to Data Saturation – Digital

•

Workshop met Constant Dullaart ism LIMA Sensor Lab – 10 & 11 november 2018

Cultures Conference

•

Beginner workshop p5 met Saskia Freeke Sensor Lab – 4 november 2018

Lüneberg, Duitsland – 20 september 2018

•

Trust <in>formation – met Manetta Berends & Cristina Cochior – Impakt Festival

•

Tinkerimagineers – Utrecht 31 Augustus 2018

Impakt HQ – 28 oktober 2018
•
•

Designing Recipes for Digital Food Futures – Markéta Dolejsova (CZ) – Duurzame Week

•

•

Ruben van de Ven & Cristina Cochior – Deelname Data Walk in London – with Datafied

The Greenhouse Utrecht – 25 & 26 oktober 2018

Society Universiteit Utrecht

Beginners workshop vvvv Carolien Teunisse & Bram Snijders

London – 20 april 2018

Sensor Lab, Utrecht – 7 oktober 2018
•

Fabian van Sluijs & Carlien Teunisse Talk over Community bij Creative Mornings Utrecht

•

Fabian van Sluijs Talk ‘ReCoding as a learning and preservation strategy’

CCU12++ Code Jam Culturele Zondag Uitfeest

LIMA Digital Art Symposium

Winkel van Sinkel – 16 september 2018

Amsterdam, 22 maart 2018

Barnard Smit – Beginner workshop Arduino for Datafied Society Universiteit Utrecht
Utrecht – 19 juli 2018
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CONCLUSIE

Wat betreft de thematische workshops had CCU gehoopt meer prototypes zien waarin de thema’s / vraagstuk van de workshop tastbaar
zou worden gemaakt. Ruben van de Ven en Cristina Cochior hebben

CCU is opgericht om de lokale makersgemeenschap te stimuleren en de participatie ten opzichte van

dit bewerkstelligd maar uit de andere workshops is dit nog niet direct

creative coding te vergroten. Het doel is om de artistieke kwaliteit van makers te bevorderen door aan-

gelukt. Voor 2019 wordt een nieuwe strategie ontwikkelt om dit door

dacht te geven aan de motivaties en visies achter het artistieke gebruik van technologie. De nieuwe

middel van opdrachtgeverschap te bewerkstelligen en uiteindelijk meer

verbeeldingen en vaardigheden die daaruit voortkomen geven nieuwe inzichten op het gebied van

impact te genereren.

complexe vraagstukken rondom technologie en de samenleving. Door hands-on activiteiten te organiseren stimuleert CCU de vaardigheden van makers. Door deze te situeren in sociaal maatschappelijke

Onderscheidendheid

context en vraagstukken stimuleert CCU interdisciplinaire samenwerking en brengt het verschillende

CCU bouwt via haar activiteiten bruggen tussen verschillende disci-

belanghebbenden bij elkaar. CCU onderzoekt de maakprocessen van creative coders om te onder-

plines en doelgroepen. Met het aanbieden van hands-on activiteit-

zoeken hoe deze makers cultuur nieuwe handvaten geeft om bewustwording te creeëren rondom de

en onderscheid het zich van de andere digitale cultuurinstellingen in

invloed van digitale technologiën op de samenleving. Hieronder volgen kort een aantal conclusies met

Utrecht en omstreken. Met het expliciet koppelen van de creative cod-

een vooruitblik naar 2019

ing community met sociaal geëngageerde thema’s rondom duurzaamheid en media theoretische vraagstukken, onderscheid CCU zich ook

Artistieke kwaliteit

op internationaal vlak. Het onderzoek door CCU geïnitieerde onderzoek

Via activiteiten zoals meetups, workshops en exposities stimuleert CCU de artistieke kwaliteit en zicht-

naar creative coding cultuur en maakprocessen wordt met veel enthou-

baarheid van de discipline. De meetups staan altijd in het teken van het zichtbaar maken van maakpro-

siasme door de makers ontvangen. Het levert een aantal interessante

cessen en artistiek-inhoudelijke keuzes die iemand maakt bij het ontwikkelen van projecten. Hierdoor

inzichten op en stimuleert reflectie op de creative coding scène.

stimuleren we makers om te reflecteren op hun maakproces en dit te delen met hun peers. Daarnaast
is het aanbieden van een ontmoetingsplek belangrijk voor het delen van inspiratie en het vergroten

Met het exposeren van deze nieuwe maakpraktijk draagt CCU bij aan het zichtbaar maken hoe cre-

van netwerk van makers en belanghebbenden. In 2018 hebben we voor het eerst met thema’s gewerkt

ative coding maakprocessen en disciplines beïnvloed. De meeste reacties van de expositie bezoekers

zoals When the Machine Makes Art en de verschillende sessies tijdens de expositie zoals Creative

waren: “Oh! ik wist niet dat er dit soort type exposities in Utrecht waren!”. Door de specifieke combi-

Coding within a Design Company. Deze inhoudelijke framing werkt erg goed om meer de inhoudelijke

natie van fysiek en digitaal werk en het presenteren en in context zetten van maakprocessen werd door

discussie op gang te brengen. We hopen in 2019 meer middelen te hebben om deze lijn door te kun-

zowel de deelnemende makers als publiek als uniek beschouwd.

nen zetten.
Betekenis voor de lokale en (inter)nationale context
In Utrecht is er grote behoefte aan events rondom creative coding. Het succes van de workshops
en de expositie toonden dit aan en dat er ook nog veel ruimte is om de publieke interesse voor deze
praktijk te vergroten. In 2019 willen we beginner workshops structureel gaan aanbieden en daarbij ook
onderzoeken of we met verschillende nationale partners een kennisdatabase kunnen opzetten om ook
landelijk meer impact te genereren.
Op internationaal vlak is ook de interesse gewekt. Door onderdeel te zijn van een internationaal makers netwerk worden CCU’s activiteiten ook in het buitenland opgepikt. Met de reflectie op de creative
coding makers praktijk dragen we bij aan het internationale discours over creative coding. In 2019
verwachten we een aantal publicaties die het artistieke technologische onderzoek verder in context zal
zetten. Te beginnen met een publicatie in het academische tijdschrift Entanglements en het onderzoek
naar een zelf geïnitieerd onderzoek voor het maken van een Creative Coding Glossary.
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Ondernemerschap

Tot slot

CCU heeft in een korte tijd een groot netwerk opgebouwd waarbij lokale partijen CCU goed te vinden.

In 2019 is er veel te doen om zowel op inhoudelijk als organisatorisch vlak CCU verder te ontwikkel-

Zo hebben we workshops gedaan bij Impakt Festival, Duurzame Week, en op een middelbare school

en. We zijn nu in afwachting van het resultaat van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie waar we een

in Almere. Ook hebben we verschillende lezingen gedaan bij Creative Mornings Utrecht en Zzzzon-

jaarplan hebben ingediend. Er liggen verschillende kansen om financiering te krijgen bij de Gemeente

dag of Female Ventures. Dit heeft onder meer geleid tot structurele samenwerkingen met de Urban

Utrecht om de organisatie te professionaliseren en iemand aan te nemen op het gebied van fondsenw-

Interfaces onderzoeksgroep binnen de Universiteit Utrecht en Sensor Lab. CCU wordt niet alleen om

erving en strategie. Ook zal Saskia Freeke terugtreden uit het bestuur en als hoofd educatie onderdeel

haar netwerk gevraagd maar ook om de expertise op het gebied van community-gedreven methode.

worden van de organisatie. Verder zijn de banden met de lokale Utrechtse instellingen aangehaald,

In 2018 hebben we ook op financieel vlak veel eigen inkomsten weten te generen en hebben we

in de zomer werken we samen met SETUP, Impakt en RAUM voor het organiseren voor een How Do

verkent hoe we met het bedrijfsleven kunnen samenwerken. We hebben met verschillende partijen

You Do - een informeel event waar makers hun helden kunnen ontmoeten en aan een ronde tafel met

zoals Plat4Mation en NGAGE media gesproken die ons ook hebben gesponsord. In 2019 willen we

ze in gesprek kunnen gaan. Er zijn weer veel plannen en mogelijkheden. 2019 zal in het teken staan

verder onderzoeken hoe creative coding praktijken gekoppeld kunnen worden met het bedrijfsleven

van het doorgroeien van de organisatie en zowel op inhoudelijk als financieel vlak stappen te maken

om daar inkomsten uit te halen.

om kwaliteits evenementen te creëren met een duurzaam karakter voor de inhoud en de organisatie.

Qua educatie liggen er ook kansen en in 2019 werken we aan de ontwikkeling van een aantal producten in de vorm van workshops en lessen. In 2017 en 2018 is hier vooral met eigen uren in geïnvesteerd. In 2019 wordt een goede strategie ontwikkelt om dit uit te voeren op een duurzame manier.
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