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2019 staat voor CCU in het teken van professionalisering. Zo hebben we 
vanaf mei een eigen kantoor in De Havenloods, is er een marketing- en 
communicatiestrategie ontwikkeld door Rachel Voorbij en hebben we 
samen met de nieuw aangetrokken zakelijk leider Myrthe van der Boom 
het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 geschreven en ingediend bij 
Gemeente Utrecht. 

Dit jaar heeft CCU voor het eerst subsidie ontvangen binnen de regeling 
activiteitenprogramma bij SCI. We hebben hiervoor de drie onderzoek-
slijnen ontwikkeld, genaamd ART MACHINES / CULTURE MACHINES / 
COMMUNITY MACHINES. In de realisatie van onze activiteiten zijn deze 
drie lijnen doorontwikkeld en uitgekristalliseerd. 

Tevens heeft CCU een positie in het veld ingenomen door de 
doorontwikkeling van bestaande en het aangaan van nieuwe partner-
ships. Door het aangaan van een partnership met Hoogt on Tour en De 
Maakruimte is CCU onderdeel van de ontwikkeling van De Machinerie, 
de nieuw te ontwikkelen plek voor Film en Beeldcultuur. 

CCU onderscheidt zich van soortgelijke organisaties door bovenal het 
maken te stimuleren, de esthetiek centraal te stellen in al haar activiteit-
en, vanuit een internationaal perspectief te opereren en crossovers te 
realiseren. Deze onderscheidende kenmerken komen voort uit onze 
sterke verbinding met de community.  
Platform functie benut als facilitator en verbinder met nieuwe projecten 
met HUA, Timo Hoogland en Siba Sahabi

INTRODUCTIE
Samenvattend hebben we vanuit het activiteitenprogramma:

7 meetups georganiseerd

4 publieke lezingen georganiseerd (2 bij partners)

3 publieke (muziek)events georganiseerd (1 op uitnodiging)

7 workshops georganiseerd

2 cursussen georganiseerd

In totaal hebben we hiermee 4153 bezoekers bereikt.

RE#3 Mauricio van der Maesen de Sombreff- ART MACHINES
Photo: Benjamin Hull
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SAMENVATTING ACTIVITEITENPLAN 2019
In ons activiteitenplan 2019 hebben we de 
volgende drie onderzoekslijnen opgezet met 
daaronder de volgende activiteiten.

ART MACHINES

- ReCoding Joost Rekveld

- Machine Learning intensive

CULTURE MACHINES

- Critical Making the Urban Commons

- Conferentie On Urban Data Commons

COMMUNITY MACHINES

- Processing Community Day

- 2 meetups + 2 workshops

- onderzoek naar CC NL

- Internationaal netwerk

Vooropgestelde Doelstellingen CCU 
2019

Hiermee wilden we de volgende doelstellingen 
bereiken:

Kwalitatieve doelstellingen

-Promotie van het programma en van CCU als
organisatie dat zich inzet voor het stimuleren
van de bewustwording en vergroten van de
participatie van creative coding als kunstdisci-
pline;

-Bewustwording creëren rondom (digitale)
kunst, gemaakt met digitale tools of reflecter-
end op de impact van digitale infrastructuur op
de mens en het sociale leven;

- Publiek betrekken bij het programma;

- Ons netwerk vergroten;

- Nieuwe verbindingen aangaan met partners
en publieke discussie stimuleren;

- Inzicht geven in digitale maakprocessen;

- Kennis delen en participatie vergroten.

Kwantitatieve doelstellingen

- 4   toegankelijke creative coding workshops
voor breed publiek met daarbij ten minste 80
deelnemers.

- 5 meetups voor zowel studenten als profes-
sionele makers in 2019: 200 deelnemers

- 3 inhoudelijke workshop met ten minste 45
deelnemers

Participatie in ten minste twee grote publiek-
sevenementen zoals Culturele Zondagen via de 
Ngage mediaschermen en daarmee CCU 
presenteren aan nieuwe doelgroepen. Bereik 
>1000 plus presentatie via de schermen
20.000.

- Ten minste 500 bezoekers voor conferentie en
presentatie van prototypes uit kunstmachine
project
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RESULTATEN
Veranderingen ten opzichte van het 
originele plan

-De beoogde Machine Learning Intensive  
(Summerschool) werd in verschillende work-
shops verspreid over het jaar omdat we kansen 
zagen voor samenwerkingen met onder andere 
Het Utrechts Archief. Zo kreeg ook de conferen-
tie over urban data commons qua inhoud vorm 
in een lezingavond bij Het Utrechts Archief. 

- 7 meetups georganiseerd in plaats van 5

- 4 lezingen georganiseerd (2 bij partners)

- 3 publieke (muziek)events georganiseerd (1 op 
uitnodiging)

- 7 workshops georganiseerd

- In totaal hebben we hiermee 4153 bezoekers 
bereikt.

- Wat we niet in het activiteitenplan genoemd 
hebben, maar waar we wel hebben geïn-
vesteerd is de ontwikkeling van cursussen. De 
ontwikkeling hiervan is niet gefinancierd met de 
subsidie van het Stimuleringsfonds maar vanuit 
eigen middelen. 

- We zijn als onderdeel opgenomen in een EU 
aanvraag over live coding. 

Kwantitatief

223 bezoekers – meetups
71 deelnemers – workshops professionals
104 deelnemers – workshop beginners, vrije 
tijd of educatie context
265 bezoekers – lezingen
3495 bezoekers – publieksevents
Totaal bereik: 4158

Onze kwantitatieve doelstellingen hebben we 
ruimschoots behaald. De enige discrepantie 
betreft de 500 bezoekers voor de conferentie 
en presentaties van prototypes in het Recoding 
Project. Deze doelstelling wordt alsnog 
gehaald doordat we deze hebben opgesplitst  
in twee aparte activiteiten. 

Tijdens drie meetups, een Bring Your Own 
Beamer en uiteindelijk het ART MACHINES 
eindevent zijn de prototypes gepresenteerd. 
De bezoekersaantallen van BYOB hebben we 
niet meegerekend, maar daar waren zeker 
400+ bezoekers en bij de ART MACHINES 
eindpresentatie 319. Daarmee behalen we de 
doelstelling. 

De conferentie heeft niet in de vooraf bedachte 
vorm plaatsgevonden en is een losse lezinga-
vond geworden. Hier zijn meer dan 70 mensen 
op af zijn gekomen. Met een totaal bereik van 
4158 en 30 activiteiten hebben we meer 
gedaan en bereikt dan we in het activiteiten-
plan hebben voorgesteld.

Kwalitatief

Artistiek-inhoudelijk
Binnen het activiteitenprogramma van 2019 
staan drie onderzoekslijnen centraal: ART 
MACHINES rondom artistieke ontwikkeling, 
CULTURE MACHINES rondom maatschap- 
pelijke vraagstukken en COMMUNITY 
MACHINES rondom bottom-up initiatieven.

We zijn blij met de ontwikkeling van de artis-
tiek-inhoudelijke lijnen. De koppeling van maak-
praktijk (workshops, prototypen) naar publiek-
servaring (expositie, performances) waar we 
sinds 2018 naar streven, kwam in 2019 sterk 
tot zijn recht in ART MACHINES. Deze koppel-
ing willen we ook realiseren vanuit onderzoek-
slijn 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. 

4



Hoogtepunten activiteiten 2019

- ART MACHINES: Het ReCoding ontwikkeltraject bestond uit een pub-
lieke lezing, workshop en opdrachtgeverschap. De conclusie van dit
traject was een presentatie tijdens het mini-festival ART MACHINES in
De Nijverheid en De Havenloods met ruim 300 bezoekers.

- Lezing van de Amerikaanse kunstenaar/coder Allison Parrish over haar
machine learning en poëzie werkpraktijk.

- CULTURE MACHINES: We hebben onze samenwerking met Urban
Interfaces gecontinueerd en gingen door met het onderzoeken en
stimuleren van Machine Learning als nieuwe creatieve tool.

- 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 Superpo-
sition 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 com-
munity/publiek te verbinden. Rondom Creative Coding, Live Coding en
herinterpretatie worden structurele samenwerkingen opgezet met o.a.
Artez, LIMA en een internationaal consortium.

- SAMENWERKINGEN: Ontwikkeling Machinerie: Door het aangaan van
partnerschappen met Hoogt on Tour is CCU onderdeel van de ontwikkel-
ing van De Machinerie, de nieuw te ontwikkelen plek voor Film en Beeld-
cultuur.

- 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.

ReCoding Lecture Joost Rekveld Photo: Sebastiaan Ter Burg
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TOELICHTING & REFLECTIE OP 
PROGRAMMA HIGHLIGHTS 2019
ART MACHINES – ReCoding ontwikkeltraject en events

 Dit ontwikkeltraject met  subactiviteiten rondom de herinterpretatie van 
een pionier van de mediakunst organiseerden we dit jaar voor het eerst. 
Het traject bestond uit:

- lezing met Joost Rekveld in Sensor Lab;

- tweedaagse workshop;

- tussenpresentaties drie prototypes en jury selectie;

- eind event in de vrijhaven (De Nijverheid- en De Havenloods).

Doel van dit traject was om mediakunst in circulatie te brengen en 
makers te inspireren met de werkprocessen van Nederlandse mediakun-
stpioniers.

Wat ging goed

Geslaagde opzet: Voor zowel Joost Rekveld als de deelnemers was het 
inspirerend: voor Joost was het bijzonder om met makers te werken die 
veel meer een technische achtergrond hebben dan de reguliere kunst-
professionals doelgroep waarmee hij normaal gesproken werkt.

Voor makers was het inspirerend om Joost zijn werk en onderzoek te 
leren kennen. Het was goed te zien dat dit direct invloed had op de werk-
methode van Jaromir Mulders.

Opdrachtgeverschap: drie nieuwe werken ontwikkeld: installatie, 
av-performance en videowerk. 

Partnerschappen verstevigd: Met LIMA, Artez en Hoogt on Tour gaven 
we een concrete invulling aan onze samenwerking. 

Het eindevenement ART MACHINES op 7 december was een groot 
succes: Een sterke opkomst met een goede mix tussen kunstprofes-
sionals en nieuw publiek, waaronder millenials en clubgangers. Ook 
was de mix in het programma tussen club en mediakunst goed ontvan-
gen. We zijn nu in gesprek met het label SoHaSo van Nuno dos Santos 
om een samenwerking te verkennen, omdat zij graag een vervolg zien 
van deze avond.

Place making: ART MACHINES heeft bijgedragen aan het op de kaart 
zetten van de het werkspoorkwartier als nieuwe culturele hotspot. Dat 
veel mensen het lastig konden vinden, droeg bij aan de mystiek van de 
industriële setting: een verborgen parel.
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Wat kon beter

- Het was jammer dat we slechts één maker een opdracht konden geven 
waardoor het een competitief en exclusief karakter kreeg, terwijl we een 
nadruk op ontwikkeling van meerdere makers beogen te stimuleren;

- Alle tussentijdse presentaties waren ad hoc ingepland en kan een 
volgende keer strakker georganiseerd worden;

- De timing van de workshop kan beter, want die viel net rond de 
eindexamens van veel deelnemers;

- Organisatie was gedegen maar het budget is toch vrij strak om alle 
communicatie te organiseren;

- Tot slot is er meer publieksbegeleiding nodig om nieuw publiek mee te 
nemen in de mediakunst.

Conclusie

Met ART MACHINES hebben we een sterk inhoudelijk concept en even-
ement weten neer te zetten. De eerste editie bevestigt dat deze activiteit 
de potentie heeft om tot een jaarlijks terugkerende activiteit uit te laten 
groeien. Met meer cofinanciers kunnen we meer kunstwerken in 
opdracht laten ontwikkelen. Deze eerste editie heeft daarvoor een goede 
indruk gemaakt bij partners en heeft ten gevolge dat veel partijen met 
ons willen samenwerken zoals LIMA (structureel), Artez en ook nieuwe 
partijen als Centraal Museum en het platenlabel SoHaSo. De locaties 
waar het eindevent plaatsvond waren  onder de indruk van de professio-
nele aanpak en hoe we met ART MACHINES deze nieuwe locatie op de 
kaart hebben gezet. In 2020 continueren we dit project en beogen we de 
verbeterpunten in de praktijk te brengen. 

Een uitgebreid verslag van dit project is         te vinden.

De aftermovie van ART MACHINES is         te vinden.
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Allison Parrish
Eind april was Allison Parrish in de Benelux. Constant benaderde ons of 
we interesse hadden om het bezoek van Allison aan Brussel te combi-
neren met een bezoek aan Utrecht. Dit paste perfect in ons onderzoek 
naar het toepassen van Machine learning binnen kunst en design. 
Allison Parrish werkt vooral op het grensvlak tussen code en poëzie. We 
gebruikten haar werk als uitgangspunt voor het organiseren van een 
lezing/meetup en workshop. 
Met de lezingavond Robot Poetry and Neural Narratives nodigden we 
naast Allison Parish ook Tivon Rice uit. De Amerikaanse kunstenaar die 
in Den Haag woont maakt 3D animaties met behulp van drones en heeft 
een machine learning algoritme getraind op het oeuvre van Science 
Fiction schrijver JG Ballard. Ballard schreef veel dystopische verhalen 
over de stad van de toekomst. Het algoritme genereerde poëzie op de 
beelden van Rice. Samen met Allison’s werk toonde dit programma hoe 
machine learning op hoog niveau wordt ingezet binnen het genereren 
van tekst.

Wat ging goed:

- Allison’s werk was buitengewoon en inspirerend.

Wat kon beter:

- de workshop van Allison was slechts een paar uur. Voor deelnemers
was dit te kort om echt de diepte in te gaan.

Conclusie

Het bezoek van Allison Parrish aan CCU was op een fijne manier in 
samenwerking met Constant tot stand gekomen. Het werk van Allison 
was buitengewoon inspirerend en droeg bij aan ons doel om het artis-
tieke gebruik van machine learning in kaart te brengen. De grote uitdag-
ing blijft wel hoe je machine learning workshops kan geven waarbij je 
echt de diepte ingaat op het gebied van de training van datasets. Het 
kost veel tijd om hier stappen mee te maken, maar de behoefte hiervoor 
is er wel bij publiek. De vraag is nu hoe we dit op een duurzame manier 
kunnen ontwikkelen voor toekomstige workshops.
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Feminist Machines met Caroline Sinders & Hannah Davis 
[Culture Machines]

- Twee vooraanstaande INTL makers zijn naar NL gehaald rondom de 
discussie over AI/Machine Learning en bevooroordeelde data sets. Ze 
boden hun perspectief  het belang van het artistieke experiment om 
machine learning te demystificeren.

Wat ging goed:

- Ondanks tegenvallende subsidie-inkomsten konden we toch met deze 
makers werken door middel van het aangaan van partnerschappen met 
de Universiteit Utrecht en De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Zo 
kochten zij een aantal plekken voor studenten in de lezing/workshop en 
ontwikkelden we een parallel programma. 

- We gingen een partnerschap aan met Het Utrechts Archief en maakten 
hier door gebruik  van het auditorium wat een fantastische historische 
plek in de Utrechtse binnenstad is.

- De lezing was goed bezocht en bereikte ook allerlei nieuwe hoeken uit 
de erfgoedsector.

Wat kon beter:

- De datum was qua planning van de communicatie niet ideaal omdat dit 
event in de week na ART MACHINES plaatsvond. 

- Door gebrek aan budget konden we ook de talks niet filmen. Hier is 
toch wel een sterke behoefte aan en zou ook bijdragen aan ons doel van 
kennisdeling.

Conclusie

Feminist Machines droeg bij aan het stimuleren van machine learning 
als artistieke praktijk waarmee we in 2018 begonnen zijn. Het event 
droeg bij aan het presenteren van een nieuwe invalshoek en door dit in 
samenwerking met nieuwe partners als Het Utrechts Archief, Universi- 
teit Leiden en de HKU vorm te kunnen geven, bereikten we nieuwe pub-
lieken. Door de partnerships met de HKU en UU lag de nadruk qua 
financiën niet meer op de kaartverkoop en waren er al veel inkomsten 
via partnerships bevestigd. Dit is een model dat we in 2020 verder willen 
uitbouwen.

Caroline Sinders- FEMINIST MACHINES lecture 
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Processing Community Day (PCD) UTR/AMS 
[Community Machines]

De Processing Community Day is een wereldwijd raamwerk georgani-
seerd vanuit de Processing Foundation. Als community/organisatie kan 
je onderdeel worden van dit gedecentraliseerde evenement. Het leek 
ons een goede aanleiding om Nederland en haar levendige community 
op de internationale kaart te zetten.

Saskia Freeke had de leiding over de organisatie van de PCD in Neder-
land en hebben dit met Creative Coding communities in Utrecht en 
Amsterdam uitgezet als twee events die we met de steun van Sensor 
Lab, Utrecht en FIBER, Amsterdam hebben kunnen uitvoeren.

Wat ging goed:

- Mooi programma met veel diverse sprekers;
- Goede opkomst in zowel  Utrecht als in Amsterdam.

Wat kon beter:

- Er waren te veel programmaonderdelen;
- Geen entree gevraagd;
- De communicatie kan helderder, het was voor veel mensen niet 
duidelijk dat het breder was dan alleen talks over processing.

Conclusie

- Veel draagvlak voor een event over digitale creativiteit;
- PCD is een mooie aanleiding, maar framework kan ook losgelaten 
worden om het event breder te communiceren naar publiek;
- Er zou een betere financieringsmix ontwikkeld moeten worden door 
entree te vragen en partners te betrekken.
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CCU x Urban Dance Festival Freedom City

In September hebben we als opening van het culturele seizoen een 
radicale crossover gemaakt waarmee we de live coding community 
verbonden met Urban Dance cultuur. De live coders en urban dans 
cultuur werden verbonden onder de gedeelde activiteit van improvisa-
tie. We nodigden het Shader Showdown consortium uit om deze jam te 
realiseren en twee MC’s die het proces live becommentarieerden waar-
mee het live code proces toegankelijk werd gemaakt voor het brede 
publiek op De Neude.

Wat ging goed:

- Utrecht Marketing faciliteerde n het event met investering in techniek;
- Goede sponsordeal met Dropstuff en Clever Franke
- Mooi programma ontwikkeld met crossovers zowel buiten als binnen 
live coding. Buiten live coding met urban dance, binnen live coding 
crossovers tussen muziek, grafisch design en gamedesign; 
- Bijdrage geleverd aan Freedom City Festival met onze kennis en exper-
tise.

Wat kon beter:

- De crossover heeft potentie tot artistiek-inhoudelijke verdieping, zoals 
interactieve visuals. Nu bestond de crossover met name uit inspiratie en 
elkaar kennis laten maken. Hierdoor waren de programma’s sterk onaf-
hankelijk van elkaar.
- Meer mogelijkheden voor sponsoring, dit hadden we met meer tijd 
kunnen realiseren. 

Conclusie:

- Veel potentie en ideeën om de disciplines te koppelen;

- Inspirerend om met andere publieken te werken, al zal er wel nog een 
grote stap gemaakt moeten worden om hen echt te betrekken;

- Fantastisch om een event op de Neude te doen in de publieke ruimte;

- Hip Hop publiek was verrast om de live coding te zien en met de MC’s 
on stage die de code uitlegden werd er wel echt een verbinding 
gemaakt;

- De muziek had wellicht nog iets meer op de CRUMP stijl afgestemd 
kunnen worden om meer dansers spontaan op het podium te krijgen.
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COMMUNICATIE 2019
Kwantitatief
Groei volgers over de periode februari  2019 – 
december 2019
Facebook:  838 - 1130 = 292 = +35%
Twitter:  383 - 573 = 190 = +50%
Instagram: 573 - 881 = 308 = +53%
Meetup: 751 - 979 = 228  = +30%
Nieuwsbrief: 245 - 263 = 18 = +7% 

Social media bereik 
januari 2019 - december 2019
Facebook bereik: 51619
Twitter bereik: 233242
Instagram bereik: 34296
Totaal Social Media bereik: 319157
Medium: 40 reads
Website(s): 16104
Totaal online bereik alle kanalen: 335301* 

* Hier zit wel een overlap qua gebruikers in.

Kwalitatief
In 2019 hebben we Rachel Voorbij de opdracht 
gegeven om een communicatiestrategie te 
ontwikkelen. Met haar ervaring bij o.a. Cinekid, 
IFFR kent ze de scene goed en daarnaast heeft 
ze intern onderzoek gedaan naar de positioner-
ing en identiteit. Dit leverde CCU een nieuwe 
strategie op.

Vervolgens is Mariska Berrevoets aan boord 
gekomen om deze strategie handen en voeten 
te geven en toe te werken naar de conclusie 
van 2019: het ART MACHINES eindevent.

Voor dit evenement hebben we ART 
MACHINES als merk neergezet en is er een 
mooi innovatief dynamische identiteit gereali-
seerd door creative coder Patrik Hübner. We 
zullen deze doorontwikkelen voor de komende 
edities van het ART MACHINES traject.

Er zijn een aantal publicaties ontwikkeld die op 
Medium zijn geplaatst.

Twee artikelen over ART MACHINES
- Een interview met de winnaar van de 
opdracht: Mauricio van der Maessen de Som-
breff door Mavi Irmak Karademirler 

https://medium.com/the-aesthetics-of-creative-
coding/art-machines-recod-
ing-joost-rekveld-af87a5ebb26f 

- Een samenvatting van de lezing met Joost 
Rekveld door Petra Biro 

https://medium.com/the-aesthetics-of-creative-
coding/dialogues-with-machines-a41c49818242 

- Een videoverslag van het ART MACHINES 
event door Tanja Busking

https://vimeo.com/386734828 

Feminist Machines
- Een samenvatting door Mavi Irmak Kara-
demirler

https://medium.com/@maviirmakkara-
demirler/1747c7af8a28 

- Een samenvatting van de lezing op de website 
Digitaal Erfgoed Nederland

https://www.den.nl/publications/371/feminist-ma-
chines-biased-datasets-ai 

Algemeen
- Paper over Creative Coding in het acade-
mische discours (nog te publiceren);
- Paper over een feministisch perspectief op 
Media Archeologie (nog te publiceren).
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Reflectie

Hoewel de identiteit van CCU voor makers duidelijk is, blijft het voor een 
breder publiek lastig om grip te krijgen wat CCU is en doet. De profilering 
en communicatie van CCU is om deze reden nog steeds in ontwikkeling 
waaronder de website waarvan we nu een tussenfase hebben en in 2020 
een nieuwe versie zullen presenteren.

In 2019 hebben we in de communicatie sterk ingezet om de diverse 
programmalijnen te structureren. Voor ART MACHINES lag hier de 
nadruk op, omdat we hier nieuwe publieken wilden bereiken. We kunnen 
zeggen dat dit succesvol is geweest en we CCU op de kaart hebben 
gezet.

Qua organisatie hebben we in 2019 een sterke workflow ontwikkeld en 
hebben we inzicht gekregen welke kwalificaties de communicatie-
medewerkers nodig hebben. Zo is het belangrijk om een medewerker 
communicatie te hebben die continuïteit kan aanbrengen door struc-
turele beschikbaarheid. Daarnaast is het van belang dat de medewerker 
in staat is veel content te schrijven en de inhoud op toegankelijke wijze 
te vertalen. Ook willen we meer continuïteit aanbrengen in de visuele 
identiteit, door te werken met een vaste ontwerper.
 

Hoewel we veel cross-promo met partner events is geweest zoals met 
LIMA, STRP en Golf Festival, was het lastig om mediapartners aan onze 
events te binden. Het bereiken van inhoudelijke pers is voor de 
toekomst een aandachtspunt. 
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ORGANISATIE
HQ
Sinds mei 2019 heeft CCU een vast kantoor 
binnen De Havenloods. Een 45m2 grote ruimte 
dat gedeeld wordt met mediakunstenaar Ruben 
van de Ven. De Havenloods staat in het Werk-
spoorkwartier en heeft fijne voorzieningen waar 
we gebruik van kunnen maken. Denk aan een 
expositieruimte, een evenemententerrein en 
een mediamaakruimte waar we meetups en 
workshop kunnen organiseren. De loods ligt 
ook naast De Nijverheid en daarmee is het een 
opkomende plek waar verschillende activiteiten 
zoals concerten en festivals als Le Mini Who? 
plaatsvinden. Een plek met veel potentie om 
onze activiteiten te ontplooien.

Uitbreiding team
Sinds begin 2019 is Myrthe van der Boom 
aangetrokken allereerst als fondsenwerver en 
later aangesteld, mede door de ontvangst van 
subsidies voor professionalisering, als zakelijk 
leider. Naast het doen van verschillende fond-
saanvragen zorgt Myrthe voor de formaliteiten 
rondom personeel en heeft ze in samenwerking 
met team, bestuur en adviseurs het meerjaren-
beleidsplan 2021 - 2024 ontwikkeld en 
geschreven.. Daarnaast hebben we in het kader 
van professionalisering Rachel Voorbij opdracht 
gegeven om een marketing en communicati-
estrategie voor CCU te ontwikkelen. Mariska 
Berrevoets heeft deze in de tweede helft van 
het jaar handen en voeten gegeven.

Mavi Irmak Karademirler heeft ons team verst-
erkt als stagiair en heeft onderzoek gedaan 
naar het academische discours rondom 
creative coding en draagt bij aan vooronder-
zoek voor de expositie die in 2020 zal plaatsvin-
den. Verder heeft ze vele ontwerpklussen 
gedaan zoals de vormgeving van de verschil-
lende plannen. Petra Biro is aangetrokken als 
projectmanager en heeft daarbij de taak 
gekregen om productie te assisteren en de 
verschillende meetups en andere projecten te 
organiseren. 

Communicatie
Sietse van der Meer is zich tweede helft 2019 
meer gaan richten op webbeheer mede omdat 
we tijdelijke communicatiemedewerkers 
hadden aangenomen voor de communicatie 
van ART MACHINES. 

Mariska Berrevoets heeft als coördinator haar 
rijke ervaring kunnen inzetten en heeft een 
structuur voor de communicatie gecreëerd. Zij 
combineerde deze opdracht met haar functie 
als directeur van Festival Grasnapolsky en 
kreeg om budgettaire redenen beperkt uren 
om haar werk uit te voeren. Aanvankelijk was 
het plan haar aan te stellen in combinatie met 
een junior communicatie die zich meer zou 
richten op uitvoering, waaronder schrijven 
teksten. Deze zoektocht bleek lastiger dan 
verwacht en was het puzzelen om dit te onder-
vangen. 

Sterre Boessen is een later stadium bijgespron-
gen om deze rol van junior communicatie te 
vervullen. Terugkijkend hebben we met Maris-
ka weten toe te werken naar een structuur om 
de communicatie te organiseren. Met Mariska 
hadden we een ervaren kracht die de communi-
catie coördineerde. Dit was fijn in aanloop naar 
ART MACHINES toe. Het idee was aanvankelijk 
haar aan te stellen in combinatie met een junior 
die veel teksten kon schrijven en uitvoerend 
werk kon verrichten. Helaas ketste deze deal af 
en was het even puzzelen hoe dit op te lossen. 
Voor Mariska was het lastig om in te springen 
omdat ze daar te weinig uren voor had. 

Leerpunt voor CCU is dat toekomstige commu-
nicatiemedewerkers structureel tijd moeten 
kunnen vrij maken en in staat zijn veel toegan-
kelijke content te genereren. 

Bestuur
Het bestuur heeft in 2019 twee keer vergaderd. 
De eerste sessie was een reflectie op de stand 
van zaken en hoe we de rol van het bestuur 
beter kunnen inkleden. De tweede sessie was 
gericht op de ontwikkeling van het meerjaren-
beleidsplan. Verder zal Saskia Freeke aftreden 
als secretaris. Katìa Truijen, onderzoeker en 
mediatheoreticus bij Het Nieuwe Instituut in 
Rotterdam, neemt haar rol over.
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FINANCIEEL
Wanneer we de originele begroting/dekkingsplan naast de gereali-
seerde afrekening zetten,  komen we op de volgende punten:

De fondsenwerving leverde uiteindelijk � � 21.000,- minder op dan 
begroot. We hebben hierdoor de conferentie moeten terugschalen naar 
kleinere lezingprogramma's en de machine learning intensive ook 
moeten schrappen. Uiteindelijk hebben we de twee activiteiten in een 
programma samengevoegd met een lezing programma rondom Femi-
nist Machine met Caroline Sinders en Hannah Davis. Gevolgd door een 
driedaagse workshop

Door veel lokale partners is geïnvesteerd in de activiteiten waardoor we 
de doelstellingen ondanks tegenvallende subsidie inkomsten toch 
hebben weten te realiseren.

Vergelijkend met de begroting hebben we � � 7500,-  aan kaartverkoop 
niet gerealiseerd. Echter door partnerships hebben we dat weten terug 
te brengen tot � �4000,-.

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. 

In 2019 was ART MACHINES ons grootste project. We hebben hiervoor 
veel fondsen weten te werven. De ambities rondom de andere project-
en hebben we iets moeten bijstellen. We hebben echter door andere 
gelden niet in hoeven te boeten met betrekking tot het behalen van ons 
bereik en inhoud. Bovendien hebben we subsidies voor profession-
alisering weten te werven waardoor we de beheerslasten van de organi-
satie wisten te dekken. Met extra sponsorinkomsten konden we de 
begroting sluitend krijgen. Een verder uitgewerkte onderbouwing voor 
de resultaten is te vinden in de toelichting dekkingsplan.

Conclusie
Uitzoomend is het verschil met de originele begroting ongeveer gelijk 
aan de gemiste subsidies.
 
Door de enorme inzet van de organisatie en de vele partners waarmee 
gewerkt is, hebben we: 

- het bereik weten te overtreffen;
- een hoogstaand kwalitatief programma weten neer te zetten; 
- de organisatie geprofessionaliseerd;
- de positionering in het veld van de creatieve industrie weten te verste-
vigen.

De professionaliseringsslag die gemaakt is, vormt een goede basis om 
de zakelijke kwaliteit en het ondernemerschap van de organisatie door 
te ontwikkelen. We hebben met de ontwikkeling van een beleidsplan 
een aantal gereedschappen om beter management gereedschappen 
toe te passen om de organisatie te monitoren. Ook hebben we met het 
draaien van pilots voor cursussen een aantal andere mogelijkheden 
weten te creëren om eigen inkomsten te genereren. Het ART 
MACHINES project heeft CCU in Utrecht op de kaart gezet en nieuwe 
aanvragen tot samenwerking vanuit verschillende organisaties voor 
2020 lopen. Met daarbij de Machinerie als stip op de horizon is 2019 een 
goed jaar geweest om ons te laten zien. In 2020 willen we op een duur-
zame manier doorbouwen aan onze activiteiten en organisatie.
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OVERZICHT ACTIVITEITEN
lezingen/meetups/events

Processing Community Day 2019 Utrecht – 26 
januari 2019 – Sensor Lab, Utrecht

1. Saskia Freeke – Coder/designers (Amster-

dam)

2. Luis Ferreira – industrial designer (Eindhoven)

3. Veerle Pennock – analog hardware /kunste-

naar (Utrecht)

4. Jakub Valtar – coder (Groningen)

5. Aaron Oostdijk – HKU docent / games 

(Utrecht)

6. F#Ready – Demoscene (Utrecht)

7. Martin Kloos – hardware knitter (Groningen)

8. Edwin Jakobs – RNDR design (Den Haag)

9. Gabor Kerekes – RNDR design (Den Haag)

10. Joana Chicau – design choreografie (Rotter-

dam)

11. Timo Hoogland live code muziek (Apel-

doorn)

Processing Community Day 2019 
Amsterdam – 9 februari 2019 – FIBER HQ, 
Amsterdam

12. Doeke Wartena – designer (Amsterdam)

13. Santiago Zubieta – developer (Venezue-

la/Amsterdam)

14. Nadieh Bremer – data viz (Amsterdam)

15. Jur de Vries – muziek/scenografie (Amster-

dam)

16. Studenten Media Technolgy (Leiden)

17. Sabrina Verhage – designer – (Amsterdam)

18. Ria Stroes – creative coder (Nijemirdum)

19. Jakob Bleier – coder (Wenen/Amsterdam)

20. Vera van de Seyp –  ontwerper (Amster-

dam)

21. Simon Tiger Houben – (Antwerpen)

22. Niels Poldervaart – coder (Leiden)

23. Daniel Korssen – coder (Utrecht)

24. Arjan Scherpenisse – coder (Amsterdam)

25. Moditone – software – (Utrecht)

26. Marije Baalman – sensor performer (Am-

sterdam)

27. Giovanni Muzio – visual coder (Amsterdam)

28. Timo Hoogland – live coder (Apeldoorn)

29. Jaromir Mulder – live coder (Haarlem)

CCU x Uncloud: Art as Research – 16 febru-
ari 2019 – Sensor Lab

30.Zoë McPherson (CA/DE) audiovisual 

performer (Berlijn)

31. Mark IJzerman (NL) – audiovisual performer 

(Amsterdam)

32. Renick Bell (US/JP) – live coder (Japan)

CCU presents Algorave at Drop the Milk - 1 
maart 2019 – Filmcafé Utrecht

33. Timo Hoogland – live coding (Apeldoorn)

34. Veerle Pennock – Live visuals (Utrecht)

35. Carolien Teunisse – Live visuals (Utrecht)

36. Sabrina Verhage – Live visuals (Amsterdam)

37. Fabian van Sluijs – DJ (Utrecht)

38. Roald van Dillewijn – live coding music 

(Hilversum)

39. Giovanni Muzio – Live coded visuals (

40. Felipe Ignacio Noriega – Live coded music 

(Amsterdam)

41. Jaromir Mulder – Live AV (Haarlem)

Robot Poetry and Neural Narratives – 23 
april 2019 – Sensor Lab

42. Allison Parrish – artist & poet (US)

43. Tivon Rice – beeldend kunstenaar (Den 

Haag)

16



ART MACHINES Talk Joost Rekveld – 16 mei 
2019 – Sensor Lab

44. Joost Rekveld – mediakunstenaars onder-

zoeker (Amsterdam, NL)

45. Sanneke Huisman [LIMA] – kunsthistorica 

(Amsterdam, NL)

46. Martijn van Boven [Artez] – studieleider, 

kunstenaar (Arnhem, NL)

Makers Meet & Eat – 29 juni 2019 – RAUM

47. Marleen Stikker

48. Sabrina Verhage

49. Carolien Teunisse

50. Saskia Freeke

51. Sylvain Vriens

52. Timo Hoogland

53. Joana Chicau

54. e.v.a.

ART MACHINES Meetup – 4 juli, Sensor Lab

55. Mauricio van der Maessen de Sombreff 

creative developer (Haarlem, NL)

56. Kazue Monno – kunstenaars (Amster-

dam/Tokio JP/NL)

57. Jaromir Mulders – kunstenaar – (Haarlem, 

NL)

Creative Coding Meetup Cursus Preview – 9 
september, Het Wilde Westen, Utrecht

58. Fabian van Sluijs

59. Saskia Freeke

60. Mathijs Hasebos

61. Carolien Teunisse

Uitfeest: CCU x Freedom City – Shader 
Showdown – 14 september, Neude

62. Saskia Freeke 

63. Carolien Teunisse

64. Timo Hoogland

65. Evvvvil  Shader coder (FR/UK)

66. Flopine shader coder (FR)

67. MC Okkie (Amsterdam) 

68. MC Rogue (Amsterdam)

69. DJ Lynn (Amsterdam)

Uitfeest: ART MACHINES Talks & Demo’s – 
15 September, Academiegebouw

70. Fabian van Sluijs

71. Jakub Vultar (Groningen)

72. Mauricio van der Maessen de Sombreff 

(Haarlem)

73. Jaromir Mulders (Haarlem)

CCU17++ – 24 oktober 2019, De Havenloods

74. Ruben van de Ven (Utrecht: media kunste-

naars / coder)

75. Diogo Carriço (Utrecht| Pianist / coder )

 76. Adriaan Wormgoor (Rotterdam, Coder)

CCU x Le Mini Who – 10 november 2019, De 
Havenloods

77. c26h21 n3o3+o2 –  Timo Hoogland – instal-

latie

78. De Portretmachine –Carolien Teunisse [CCU] 

– installatie 
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Netherlands Coding Live Meetup – 20 novem-
ber 2019, De Havenloods

79. Timo Hoogland, Apeldoorn (coder – com-

ponist)

80. Rafaele Maria Andrade, Den Haag, (cello 

speelster – componist)

81. Germán Greiner (coder) Amsterdam

ART MACHINES – 6 December 2019, De 
Nijverheid & De Havenloods (concert, Club & 
Expo)

82. Mauricio van der Maesen de Sombreff 

(Haarlem)

83. Ibo Ibelings (Arnhem)

84. Görkem Arikan (Den Haag)

85. Jaromir Mulders (Haarlem)

86. Lara Sarkissian (San Francisco US)

87. Fedde ten Berge (Amsterdam)

88. Joost Rekveld & BMB Con (Brussel & Den 

Haag)

89. Ultrastation (Utrecht)

90. Bas Dobbelaer & Vand (Amsterdam)

91.Miss Jay (Groningen)

92. Lucidlien,

93. Timo Hoogland

94. Saskia Freeke

95. German Greiner

Feminist Machines – 12 december 2019, Het 
Utrechts Archief

96. Dr. Peter van der Putten [LIACS] (Leiden)

97. Caroline Sinders (US)

98. Rick Companje [HUA] (NL)

99. Hannah Davis (US)

Workshop: Machine Learning and Biased Data-
sets with Caroline Sinders & Hannah Davis
Voormalig Pieter Baan Centrum, Utrecht, 
13/14/15 december 2019.

Cursus: Hardware Hacking met Mathijs Hasebos
Het Wilde Westen Utrecht, november – 
december

Workshop: Shader Showdown Seminar met 
Flopine en Evvvvil
Sensor Lab, 15 september 2019

Cursus: Kunst en Games in Scratch met Carolien 
Teunisse
St. Dominicusschool/ Wilde westen Utrecht – 
September – November

Workshop: Processing met Saskia Freeke voor 
DDAMA
Almere, juni - juli 2019
 
Workshop: Introduction to Hardware Hacking met 
Barnard Smit
Sensor Lab, Utrecht – 15 juni 2019

Workshop: ART MACHINES – ReCoding Joost 
Rekveld
Sensor Lab, Utrecht – 18 & 19 mei 2019

Workshop: Creative Writing and Natural 
Language Processing met Allison Parrish
Sensor Lab, Utrecht – 24 april 2019

Culturele Zondag Go West! - De Machinerie 
Under Construction ism NFF, Fotodok, ‘t Hoogt en 
de Maakruimte – Analoge teken algoritmes met 
Saskia Freeke en Carolien Teunisse
Central Studio’s, Utrecht – 14 april 2019

Pressure Cooker – Playing with the more-than-hu-
man Urban Commons met Helen Pritchard en 
Saskia Freeke
Studio T, Universiteit Utrecht – 19 & 20 maart 
2019

Hands-on activiteiten: workshops/ labs / 
code jams
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Overige activiteiten: talks – panels – varia

Creative Coding for Cocktail Parties
HKU Tech Community, Utrecht – 13 november 2019

Talk van Fabian van Sluijs – Cross-over Creativity on Creative Coding and 
Smart Cities
HKU Pastoe Fabriek, Utrecht – 10 oktober 2019

Shred Installatie van Barnard Smit
Night of the Nerds – Eindhoven – 21 mei 2019

Talk & research: The Role of the Artist in the Smart City door Fabian van 
Sluijs
Sensor Lab, Utrecht – 7 mei 2019

Creative Coding and Plotting Data as Playful Tactics in the Datafied Society 
Broadcasting from Babylon / DAS arts: FramerFramed, Amsterdam – 21 
februari 2019
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