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INTRODUCTIE
In 2020 heeft CCU haar positie als makersplatform voor 
digitale cultuur bestendigd. Een grote stap hierin was de 
toekenning van het meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024 
waarmee we een plek kregen in de Cultuurnota van 
Utrecht. Hiermee heeft CCU een structurele financiële 
basis geborgd voor de organisatie. 
Tevens zijn we onderdeel van het internationale consortium 
met Hangar (ES), ZKM (DE) & Ljudmila (SV) rondom het 
project On-The-Fly. Dit project is ondersteund door het 
Creative Europe subsidieprogramma. Hiermee kunnen we 
de de live coding praktijk onderzoeken en de Nederlandse 
creative coding community op een internationaal podium 
presenteren. Dit is een fantastisch voorbeeld van hoe iets 
dat is ingebracht vanuit de community, kan doorgroeien 
tot een internationaal project.

De organisatie maakt dus een groei door. Dit zien 
we door het aantal projecten die lopen naast het 
reguliere activiteitenprogramma ondersteund door het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Naast On-The-Fly  
gaat het om ontwerpopdracht Gevangen in ‘t Luie End (in 
samenwerking met Het Utrechts Archief en Vera van de 
Seyp), het samenwerkingsproject met Siba Sahabi en vele 
workshops activiteiten die we in 2020 hebben opgezet. 
2020 was het jaar van de corona lockdowns. Ondanks 
dat meetups en opdrachten van festivals niet doorgingen, 
ontvingen we allerlei nieuwe aanvragen en kansen voor 
het samenstellen van programma’s. Zoals de opdracht 
van (inter)nationale partijen als Github (Microsoft) en 
samenwerkingen met Zaiba Jabbar [HERVISIONS] 
om diversiteit te stimuleren rondom het programma 
Rainbows End. Door het wegvallen van co-financiers in 
opdrachtgeverschap voor de corona crisis zijn we ons meer 
gaan richten op het begeleiden van jonge makers. Uiteraard 

staat daar tegenover dat we qua financiën minder eigen 
kaartverkoop hebben weten te realiseren en dat sommige 
projecten doorgeschoven zijn naar 2021. We hebben veel 
ideeën voor nieuwe doorlopende activiteitenprogramma’s.

Op het gebied van PR hebben we ook een grote sprong 
gemaakt. Met een nieuwe medewerker en huisstijl is er 
een solide basis gemaakt. Die ontwikkeling wordt ook 
weerspiegeld in het bereik en de makers en organisaties 
die ons steeds beter weten te vinden. We kunnen daardoor 
zeggen dat ondanks de pandemie 2020 een goed jaar is 
geweest. Hieronder een uitgebreid verslag van 2020.

Samenvattend hebben we vanuit het 
activiteitenprogramma:

• 2 meetups georganiseerd
• 3 lezing programma’s
• 5 gastprogramma’s 
• 6 workshops georganiseerd
• 1 hackathons
• 2 online cursussen georganiseerd
• 4 makers begeleid in de ontwikkeling van nieuwe werk 

en subsidieaanvragen
• 1  webserie van 12 afleveringen live coding met 

performance en interviews 110 daags festival 
programma met lezingen, performances, workshops, 
online expo en pop-up galerie en vier premières van 
nieuwe werken.

In totaal hebben we hiermee 27.443 mensen bereikt 
waarvan 730 IRL.
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In dit hoofdstuk gaan we verder in op de  vooropgestelde 
activiteiten en doelstellingen uit het jaarplan en de 
realisatie hiervan. Het jaarprogramma 2020 bestond uit 
drie programmalijnen: Art Machines, Culture Machines 
en Community Machines. Daarnaast hebben we het 
educatieprogramma verder ontwikkeld.

ART MACHINES
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 experimenten.

Voor Art Machines hadden wij de volgende activiteiten 
gepland in ons jaarplan:

• Lezingavond;
• Tweedaagse werksessie;
• Presentatie prototypes aan jury en selectie opdrachten;
• Ontwikkeltraject met tussentijdse presentatie meetup 

met feedbackmoment;
• Presentaties binnen evenementen, festivals en 

exposities van partners.

Dit jaar hebben wij het Art Machines traject uitgevoerd 
met Driessens & Verstappen. Onze geplande lezingavond 
heeft niet plaats kunnen vinden, maar later in het jaar 
hebben wij wel een fysieke tweedaagse workshop uit 
kunnen voeren voor een intieme groep deelnemers. Een 
aantal deelnemers van de workshop zijn verder begeleid 
en hebben hun prototypes gepresenteerd tijdens Ars 
Electronica Utrecht. In het volgende hoofdstuk is meer te 
lezen over het Art Machines traject.

CULTURE MACHINES
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.

Voor Culture Machines hadden wij de volgende 
evenementen gepland in ons jaarplan:

• Expositieprogramma met circa 15 werken waarvan 
een aantal projecten in ontwikkeling zijn waarin CCU 
al partner is zoals; Lab for Divergent Technologies - 
Cream on Chrome, New Imageries for Smart Cities - 
Roy Bendor & Richard Vijgen, ‘t Luie End - Vera van de 
Seyp & Utrechts Archief;

• Sex Tech Hackathon sessies;
• Artist talks en workshops over feminist dataviz en 

algoritmes;
• More-than-human performance avond;

• Symposium i.s.m. UU & NWO.

Uiteindelijk hebben wij veel van deze evenementen in deze 
of een net andere vorm kunnen uitvoeren. Zo hebben wij 
ons expositieprogramma online plaats laten vinden, met 
een kleine 8 kunstwerken in een Pop-up galerie die we 
hebben kunnen neerzetten eind april. Hiernaast hebben 
we ook de sex tech hackathons en artist talks online plaats 
kunnen laten vinden door middel van Big Blue Button en 
Discord, om toch een gevoel van community te creëren. 
Gedurende het jaar hebben we de plannen voor more-
than-human en feminist hacking van elkaar gescheiden, 
feminist hacking werd Rainbows End wat begin 2021 heeft 
plaatsgevonden, en more-than-human werd Gardening, 
wat in 2022 gepland staat. Verdere uitleg over Culture 
Machines events uit 2020 is te vinden in het volgende 
hoofdstuk. 

COMMUNITY MACHINES
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. Dit jaar zullen we samenwerken 
met verschillende communities in het land om creative coding 
en nadrukkelijk live coding binnen verschillende contexten 
te stimuleren. Om deze activiteiten te coördineren willen we 
binnen de organisatie een community manager aanstellen 
en willen we binnen het meetup format experimenteren met 
andere vormen van kennisdeling dan lezingen.

Voor Community Machines hadden we de volgende 
evenementen gepland in ons jaarplan:
• 4 ingebedde programma’s bij partners (Uncloud, 

Gaudeamus, SETUP, RAUM (Makers Meet & Eat);
• 3 inhoudelijke programma’s met partners 

(Superposition.cc, Future Based, NL_CL);
• 2 workshops i.s.m. makerscommunities (Creative 

Coding Amsterdam/Doka, Algo-Rythms Rotterdam, 
Creative Coding Arnhem);

• Ruimte voor 4 nieuwe programma’s met nadruk op 
verkenning maakprocessen en kennisuitwisseling.

Ook van Community Machines hebben veel van de 
evenementen plaats kunnen vinden. Zo hebben we 
bijgedragen aan Uncloud Festival en de Gaudeamus 
Muziekweek. Ook hebben wij een ingebed programma 
neergezet voor Overkill Festival. In samenwerking met 
Superposition.cc hebben wij onze eerste online meetup 
uitgevoerd genaamd Machine Learning & (Typo)Graphic 
Design. Samen met NL_CL hebben we in 2020 Behind 
The Screens gestart, welke in 2021 met een nieuw seizoen 
komt. Dit was ook één van de nieuwe programma’s 
over verkenning van maakprocessen. Een ander nieuw 
programma met nadruk op verkenning maakprocessen 
en kennisuitwisseling was ons curatorschap bij GitHub 
Satellite 2020. Met Creative Coding Amsterdam hebben 
wij de eerste Sex Tech Hackathon gecreëerd. Twee andere 
nieuwe workshops die wij hebben ontwikkeld zijn Scratch 
voor kids en Bots and Digital Infrapuncture.  

INTRODUCTIE SAMENVATTING ACTIVITEITENPLAN 2020
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De Makers Meet & Eat met SETUP, RAUM en IMPAKT is 
gecancelled, omdat het niet mogelijk was met groepen 
samen te komen en te eten. 

EDUCATIE
In 2020 hebben we grote stappen gemaakt in het 
ontwikkelen van educatieve programmaonderdelen voor 
educatie instellingen en particulieren. Zo hebben we online 
workshops gegeven in Scratch via Twitch, en gedurende 
het Rainbows End traject een tweetal workshops gegeven 
aan middelbare scholieren. Ook hebben we tijdens het 
Bots as Digital Infrapuncture evenement, in het volgende 
hoofdstuk Community Machines verder toegelicht, 
bijgedragen aan de ontwikkeling van een online module 
voor de Universiteit Utrecht.

Naast op maat gemaakte programma’s, hebben we ook 
gewerkt aan het samenstellen van een lesaanbod dat door 
verschillende scholen zou kunnen worden aangeboden. 
Van Hardware Hacking tot live coding workshops, partijen 
kunnen nu bij CCU aankloppen om een complete cursus 
te ontvangen. We hebben hiermee al een voorschot 
genomen op de doelstellingen die in het meerjarenplan 
zijn opgenomen. Daarmee zijn we naast samenwerking 
met lokale partners ook een verband aangegaan met 
Digitale Welten, een op kinderen gericht programma 
van het Duitse NODE festival. Samen hebben we een 
aanvraag uitstaan bij het Fonds voor Cultuurparticipatie om 
nieuwe activiteiten te ontwikkelen. We hopen daarmee de 
kosten voor ontwikkeling te financieren en met de nieuwe 
programma’s meer eigen inkomsten te kunnen genereren.
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ART MACHINES
In het begin van het jaar hadden we de Art Machines 
Lecture met Driessens & Verstappen ingepland. Dit gaf 
ons aanleiding om in samenwerking met Centraal Museum 
een lezing te organiseren. helaas was dit één van de eerste 
evenementen die wij hebben moeten afzeggen in verband 
met corona. Ook de beoogde coproducenten waren 
moeilijk te realiseren. Om deze reden begonnen we met 
een nieuwe strategie; een kleine, intensieve workshop met 
daarbij een begeleidingstraject om de makers te helpen. 
Hiernaast een intensief begeleidingstraject waarin we de 
maker helpen met planontwikkeling en fondsenwerving 
en een eindpresentatie bij Ars Electronica in Kapitaal, in 
samenwerking met HKU.

De zomer bracht al gauw versoepelingen, die het mogelijk 
maakte om wel de Art Machines ReCoding workshop in het 
echt te doen met Driessens & Verstappen. Een kleine groep 
deelnemers bezocht de workshop in De Havenloods, waar 
zij door Driessens & Verstappen gedurende het weekend 
werden begeleid. Lees meer over de workshop in deze 
blogpost. Drie van de deelnemers (Ibo Ibelings, Jasper 
van Loenen en Mauricio van der Maesen) mochten hun 
prototypes presenteren op 11 september bij Ars Electronica 
Utrecht in Kapitaal, georganiseerd door de HKU.

Het was erg interessant om te zien hoe we een grote 
diversiteit aan doelgroepen bereikt hadden: architecten, 
wiskunde studenten, en meer. We hebben gemerkt dat 
het werk van Driessens & Verstappen echter technisch te 
complex was om in zo’n korte periode te emuleren. Hier 
zouden we dan ook rekening mee houden tijdens het 
volgende Art Machines ReCoding traject.

CULTURE MACHINES
In 2020 hebben we onderzoek gedaan naar Feminist 
Hacking en More-Than-Human Computing, met als 
eindpunt een grote kunstexpositie. Gedurende het 
onderzoek zijn deze twee van elkaar gesplitst, zodat deze 
beide zo uitgebreid mogelijk behandeld konden worden. 
In 2020 hebben wij ons uiteindelijk voornamelijk gefocust 
op Feminist Hacking, met als einde kunstfestival Rainbows 
End. 

Rainbows End was in eerste instantie gepland voor het 
einde van 2020.In verband met het coronavirus, hebben 
wij vanuit onze wens voor een fysiek evenement Rainbows 
End moeten verplaatsen naar 2021. Uiteindelijk heeft het 
in april 2021 plaatsgevonden, zowel online als offline. 
Het was een grootschalige kunstexpositie met een online 
programma vol talkshows, workshops, hackathons en 
optredens, waarbij we meerdere nieuwe werken hebben 
mogen presenteren aan de wereld (van o.a. Guenter Raler, 
Isaac Kariuki, Cy X, en Rosa Menkman). 

De Sex Tech Hackathons van Rainbows End in 
samenwerking met Touchy-Feely Tech zijn een groot 
succes geweest. Door middel van een programma van 
lezingen, workshops en een Hackathon van een weekend, 
hebben we de impact van technologie op seksualiteit en 

menselijk gedrag onderzocht door het verleden, heden 
en de toekomst van de Sex Tech-industrie te bespreken. 
Tijdens de Sex Tech events hebben we een grote groep, 
diverse groep nieuwe mensen aangetrokken. Dankzij 
het format van de events konden mensen vanuit 5 
verschillende continenten deelnemen. 

Uit de hackathons kwamen vele interessante prototypes, 
die verschillende problemen in de seks tech wereld 
probeerden op te lossen. Hiernaast zijn we voor de 
hackathon gesponsord door vooraanstaande seks tech 
producenten zoals Kiiroo Amsterdam, en Ioba Toys. 
De winnaars van de twee hackathons waren BLÕB, een 
speeltje dat op afstand gebruikt en bestuurd kan worden, 
en elke vorm kan aannemen die je wil, en Tentilex, waarvoor 
door middel van sensoren een 3D animatie gemaakt wordt 
van handbewegingen om inzicht te creëren in de ervaring 
van vingeren en gesprek aan te wakkeren.

Blõb:

Tentilex:

In 2021 gaan wij verder met de ontwikkeling van een groots 
project, voortkomend uit More-Than-Human Computing: 
Gardening. Waarvoor wij in 2022 een expositie gepland 
hebben in Amelisweerd en in 2021 starten met het 
vooronderzoek en ontwikkeling van nieuwe werken.
 
Iets dat benoemd stond in ons jaarplan waar wij helaas niet 
aan toe zijn gekomen, is het opzetten van een expositie in 
de vorm van Living Lab. Door corona hebben wij dit niet 
in 2020 laten plaatsvinden, en is de ontwikkeling ervan 
verschoven naar 2021, onder de nieuwe naam Nearest 
Neighbor Project (NNP).

TOELICHTING & REFLECTIE
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COMMUNITY MACHINES
Voor Community Machines hadden we vele verschillende 
evenementen in samenwerking met meerdere partners 
gepland. Ondanks dat het een onzeker jaar is geweest, 
zijn wij trots met de grote hoeveelheid evenementen die 
we alsnog voor Community Machines hebben mogen 
organiseren. 

We zijn het jaar begonnen met een Max User Meetup, 
voor iedereen geïnteresseerd in het codeerprogramma 
Max/MSP met verschillende sprekers. Voor het Uncloud 
Festival in februari 2020 hebben wij een workshop 
Live Coding met Timo Hoogland en de talkshow ‘Art as 
Research’ gegeven met bijdragen van Zeno van den Broek, 
Irene Cassarini en Roel Weerdenburg. 

In mei hebben wij voor GitHub Satellite 2020 een 
programmaonderdeel gecureerd, waarbij Studio RNDR 
en Andreas Refsgaard tutorials gaven over het gebruik van 
creatieve code voor interactieve kunst, en Timo Hoogland 
en Saskia Freeke een live coded optreden gaven voor de 
conferentie. Deze online conferentie is live door meer 
dan 40.000 unieke bezoekers uit 178 landen bekeken! 
Een noemenswaardige statistiek ten tijden van online 
programma’s.

In juni hebben we de publieke lecture en workshop Bots 
as Digital Infrapuncture gehouden in samenwerking met 
Universiteit Utrecht. Uiteindelijk is hier een module van 
ontwikkeld door Universiteit Utrecht, die wordt gebruikt 
voor de Utrecht Data School.  

In juli zijn wij begonnen met de Behind The Screens serie: 
een wekelijks programma waarbij verschillende codeurs 
uit de CCU en NL_CL community werden uitgedaagd om 
in tien minuten een live coding performance te geven. 
Dit werd uitgezonden op verschillende kanalen: Twitch, 
Facebook, YouTube en IGTV. Wegens succes gaan we dit 
voortzetten in 2021 met een tweede seizoen. 

Tijdens Cultuurterras Vrijhaven De Nijverheid #8 in 
augustus hebben wij voor een live coded audiovisueel 
optreden verzorgd met Timo Hoogland en Saskia Freeke, 
en Lars Bijleveld en Wes Broersen. 

In september vond Gaudeamus Muziekweek 2020 plaats. 
Hiervoor hebben wij twee workshops gegeven, één over 
live coding muziek en één over het ontwerpen van een 
programmeerbaar instrument. 

In november hebben we in samenwerking met 
Superposition de meetup Machine Learning & (Typo)
Graphic Design georganiseerd, waarbij verschillende 
experts kwamen vertellen over hun experimenten met 
design en machine learning. 

Ook hebben wij deze maand een eerste evenement 
gehad met onze nieuwe partners Hangar, ZKM Karlsruhe, 
en Ljudmila Laboratory waarbij drie livecoders uit onze 
community hebben opgetreden. Dit was het begin van 
ons gezamenlijke project On-The-Fly, met als doel 
kennisuitwisseling tussen verschillende live coding 
gemeenschappen in Europa, het aangaan van kritische 
reflecties, het promoten van gratis en open source tools en 
het benaderen van live codering voor een nieuw publiek. 
Dit is een tweejarig project wat door Creative Europe 
wordt gesteund, en door zal lopen tot en met 2022. Aan 
het einde van deze maand hebben wij voor het Overkill 
Festival een live coding programma gehost tijdens de 
opening. 

We hebben ontzettend veel diverse evenementen mogen 
houden en ondersteunen, maar corona heeft als effect 
gehad dat veel hiervan digitaal plaats heeft gevonden, 
en dingen die niet online konden verplaatst moesten 
worden. Zo zal de Makers Meet & Eat in 2021 plaatsvinden. 
Het overgebleven bedrag hebben wij geïnvesteerd in 
ons Rainbows End programma, met name de eerste Sex 
Tech Hackathon in samenwerking met Creative Coding 
Amsterdam.



7

KWANTITATIEF

Groei volgers over de periode januari  2020 – mei 2021 
(i.v.m. verplaatsing Rainbows End)

Facebook:  1656 - 1130 = 526 = +46%  
Twitter:  1103 - 573 = 530 = +92%
Instagram: 2225 - 881 = 1344 = +152%  
Meetup: 1050 - 979 = 71  = +7%
Nieuwsbrief: 346 - 263 = 83 = +31% 

Social media bereik januari 2020 - mei 2021

Facebook bereik: 56.060
Twitter bereik: 149.253
Instagram bereik: 45.832
Totaal Social Media bereik: 251.145
Medium: 2479 views / 1129 reads (46% view/read ratio)
Website(s): 3312
Rainbows End bereik: 314.344

Totaal online bereik alle kanalen: 571.278* 

* Hier zit wel een overlap qua gebruikers in.

KWALITATIEF
In 2020 zijn de social media kanalen van CCU flink 
gegroeid. Ondanks dat er vanwege COVID-19 minder 
evenementen plaats konden vinden en veel online moest 
plaatsvinden, heeft er een mooie groep nieuwe mensen 
zich aangesloten bij de community. Opvallend is dat het 
bereik van Facebook in juni en juli veel hoger is dan in de 
andere maanden, dit is waarschijnlijk te danken aan de 10 
Minute Live Coding Challenges die in deze periode plaats 
hebben gevonden. Dit project is nu weer in productie, 

dus hopelijk kunnen we weer een grote groep mensen 
interesseren in deze live coding sessies.

Ook hebben we in 2020 Vimeo On Demand gestart, 
waarbij we video’s van talks en workshops kunnen verkopen. 
Vooralsnog staan alleen de talks van Machine Learning & 
(Typo)Graphic Design en onze Scratch Workshops hierop, 
maar hoe meer projecten hier gedeeld worden, hoe meer 
mensen we buiten evenementen om kunnen interesseren 
in onze educatieve en inspirerende content.

Gedurende de livestream Play van GitHub Satellite hebben 
in totaal 9.817 mensen gekeken - gemiddeld 820 mensen 
per uur, en achteraf nog 880 op de YouTube video. In 
totaal hebben we tijdens dit evenement dus 1700 mensen 
vanover de hele wereld bereikt. De conferentie is overall 
door 40.000 unieke bezoekers live bekeken.

Tijdens het project Rainbows End hebben we nauw 
samengewerkt met het digitale femme-focused 
kunstplatform HERVISIONS van co-curator Zaiba Jabbar. 
Dankzij het grote bereik van dit platform, hebben we veel 
nieuwe mensen kunnen bereiken voor Rainbows End, en 
hebben in totaal 700 nieuwe volgers gekregen - een groei 
van ongeveer 22% tussen januari 2021 en mei 2021. 
Gedurende 2020 hebben wij een nieuwe huisstijl 
ontwikkeld, gecreëerd door Lisa Apers. 

PERSAANDACHT
Gedurende het jaar hebben we niet veel evenementen 
georganiseerd waarbij we door middel van pers onze 
doelgroep hebben opgezocht, maar voor Rainbows 
End hebben wij wel gewerkt aan persberichten. Vooral 
het onderwerp Sex Tech heeft ons veel persaandacht 
opgeleverd. 

COMMUNICATIE 2020

DATE WHERE TOPIC LINK

20/01/20 3voor12 Uncloud festival & partners [link]

08/03/20 X11 News Onderwijs bij culturele 
instellingen

[link]

01/09/20 HKU Nieuws Ars Electronica [link]

20/01/21 Future of Sex Sex Tech Hackathon #1 [link]

31/01/21 Zij Aan Zij Sex Tech Hackathon #1 [link]

01/21 Grrlgangberlin Sex Tech Hackathon #1 [link]

01/03/21 Future of Sex Sex Tech Hackathon #1 [link]

17/04/21 Zij Aan Zij Rainbows End [link]

04/21 Uitagenda Rainbows End [link]

04/21 An artist's 
guide to 
computation

Sex Tech events [link]

12/04/21 Sex Tech 
Guide

Sex Tech Hackathon #2 [link]

05/05/21 Athena Lam Sex Tech Hackathon #2 [link]

https://3voor12.vpro.nl/update~56cbfad3-0164-447a-9384-02755b244c3c~uncloud-festival-maakt-volledig-programma-voor-2020-bekend~.html
https://www.x11.nu/nieuws/meer-fysiek-onderwijs-bij-culturele-instellingen-en-op-sportlocaties
https://www.hku.nl/nieuws/hku-exposeert-prikkelend-werk-op-het-snijvlak-van-kunst,-tech-en-maatschappij
https://futureofsex.net/sex-tech/sex-tech-hackers-will-get-touchy-feely-at-virtual-event-this-weekend/
https://www.zijaanzij.nl/nieuws/5740/Sex-Tech-Hackathon.html
https://www.grrlgangberlin.com/events/rainbows-end-sex-tech-hackathon
https://futureofsex.net/sex-tech/creating-and-cultivating-intimacy-at-the-rainbows-end-sex-tech-hackathon/
https://www.zijaanzij.nl/nieuws/5790/Rainbows-End.html
https://issuu.com/uitagendautrecht/docs/uau-2021-060
https://www.artistsguide.to/a-series-of-tubes/
https://sextechguide.com/events/rainbows-end-virtual-sextech-hackathon-2021/
https://shenchingtou.github.io/2021/sex-tech-hackathon.html
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REFLECTIE
In 2020 hebben we veel geleerd van het online aanbieden 
van activiteiten en evenementen. Van talkshows naar 
workshops, tot zelfs virtuele expositieruimtes, hebben we 
veel verschillende online formats geprobeerd en kennis 
kunnen maken met de voor en nadelen van digitale 
evenementen. Zo zijn productionele kosten lager, en kan 
je mensen bereiken die anders niet in staat zouden zijn 
geweest te komen. Nadelen zijn dat je minder toegewijde 
bezoekers hebt mensen zijn passiever als het talks aangaat. 
De SexTechHackathon was daarbij een bijzonder fenomeen 
met 50 mensen over vijf time zones die twee dagen lang 
online volledig actief waren.

Dankzij het grootschalige Rainbows End, hebben we ook 
veel geleerd over het communiceren van zulke grote 
evenementen. We willen onze workflow voor dit soort 
events nog veel gaan aansterken, zodat dit tijdens Gardening 
in 2022 nog verder aangescherpt wordt. 

Momenteel was er één communicatiemedewerker 
en een webmaster, en verder een pers schrijver. Dit 
communicatieteam zou rond drukke periodes zeker 
uitgebreid kunnen worden om bij te dragen aan een 
betere workflow. Hiernaast gaan we een event ‘checklist’ 
samenstellen, waarmee we kleine details volgende keer niet 
meer over het hoofd zullen zien.

DOCUMENTATIE
Artikelen
• Art Machines ReCoding: Driessens & Verstappen: [link] 

(Art Machines)
• Behind The Screens Interviews: [link] (Community 

Machines)

Talks
• Rainbows End talks: [link] (Culture Machines)

Videos documentaties
• Machine Learning & (Typo)Graphic Design: [link] 

(Community Machines)
• Creatief programmeren met Scratch!: [link] (Community 

Machines)
• GitHub Satellite Play: [link] (Community Machines)
• Bots as Digital Infrapuncture: [link] (Community 

Machines)
• From Scratch Session (on-the-fly) Toplap Barcelona: 

[link] (Community Machines)
• The Overkill Festival: [link] (Community Machines)
• Behind The Screens video’s: [link]  (Community 

Machines)
 Behind The Screens Seizoen 1 is in totaal 8868 
 keer op vier verschillende kanalen bekeken, 
 waarvan Instagram het hoogste aantal mensen 
 heeft bereikt. De interviews van de live coders zijn 
 in totaal 1240 keer gelezen. 
• Rainbows End Aftermovie: [link] (Culture Machines)

https://medium.com/the-aesthetics-of-creative-coding/art-machines-recoding-driessens-verstappen-f6a9f6fe2b94
https://medium.com/behind-the-screens-challenge
https://youtube.com/playlist?list=PLPkgr1U1fB_4wVdRFCqQ5hvMpnsEst4Th
https://vimeo.com/ondemand/mlgd
https://vimeo.com/ondemand/scratchccu
https://youtu.be/ECdxifljjE4
http://bots-as-digital-infrapunctures.dataschool.nl
https://youtu.be/wcXfv2lmPog
https://youtu.be/eZunp3UBjqs
https://youtube.com/playlist?list=PLPkgr1U1fB_6yQ5tBff927auOUnu57Uhf
https://youtu.be/ckSCMbALY9M
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TEAM
Op organisatorisch vlak is CCU flink gegroeid in 2020. 
Bevestigd is dat we vanaf 2021-2024 structurele subsidie 
ontvangen van de Gemeente Utrecht. Dit vormt een solide 
basis om de komende jaren te groeien. In 2020 werd ook 
al snel duidelijk dat het team moet opschalen om de 
veelheid van activiteiten te kunnen managen. Anne-Linde 
Munsterman is aan boord gekomen om als junior de CCU 
communicatie te organiseren. Ze is een echte aanwinst 
gebleken die met haar veelzijdige kennis op gebied van 
ontwerp en videomontage een welkome toevoeging is. 

Rosanne Procee assisteerde zakelijk leider Myrthe van 
der Boom  met de fondsenwerving in de eerste helft van 
2020. Petra Biro was projectassistent en heeft in 2020 
de organisatie van meetups en onderzoeksactiviteiten 
gedaan, totdat ze terug is gegaan naar Hongarije voor 
studie. Sjuul Stax heeft haar in september opgevolgd en 
is daarnaast ook meer gaan helpen op het gebied van 
management assistentie en nam hiermee de taken van 
Rosanne op het gebied van fondsenwerving over.

Sinds oktober 2020 is het Europese On-The-Fly 
programma gestart. Valerie Wollinger is aangenomen om 
onderzoek te doen naar publieksbereik en ontwikkeling 
marketingstrategie rondom live coding en de mapping. 
Deelname aan een Creative Europe project vereist een 
gedisciplineerde administratie routine. Gelukkig startte het 
project door corona op een laag pitje zodat we hier grip op 
kunnen krijgen.

ONDERNEMERSCHAP
In 2020 kregen we veel aanvragen van externen om 
programma’s te maken. Van live coding programma’s voor 
(online) festivals tot online workshops voor scholen. Hier 
ligt veel potentie voor ondernemerschap maar er ontstaat 
een gevaar dat het afleidt van de reguliere activiteiten. Er 
zal in de komende tijd een strategie ontwikkeld moeten 
worden om de baten en lasten tegen elkaar af te wegen 
en een inhoudelijke prioritering te maken. Op het gebied 
van educatie zijn we de samenwerking met Saskia Freeke 
aangegaan, maar er is een gebrek aan budget om hier 

structureel iets voor op te zetten. 

Verder heeft CCU ook meegedaan aan een pitch voor 
het Cultuur Innovatiefonds van de provincie Utrecht. 
Onder de titel de Liminal Space Agency beoogden we 
samenwerkingen met bedrijfsleven op te zetten om 
nieuwe verdienmodellen te onderzoeken. Er zijn zeker 
bedrijven die hier interesse in hebben, maar door de 
corona pandemie bleek eigenlijk dat ook de culturele 
sector wellicht een potentiële klant is. Onze pitch kwam 
door de eerste ronde van het fonds heen en een werksessie 
met de andere genomineerden vormden de basis voor 
deze bevinding. Helaas werd ons plan niet gehonoreerd 
waardoor het nu lastig is de tijd erin te investeren die 
ervoor nodig is. In 2021 zullen we vervolgonderzoek doen 
naar beide kansen.

COMMUNICATIE
Met Anne-Linde Munsterman en webmaster Sietse van 
der Meer hebben we een consistente flow op het gebied 
van communicatie weten op te zetten. Daarnaast hebben 
we de Belgische maar in Denemarken wonende creative 
coder Lisa Apers de opdracht gegeven een nieuwe huisstijl 
voor CCU te ontwikkelen. Dit zorgde voor een sterke 
visuele eenheid. De volgende stap is het aanpakken van 
de website.

BESTUUR
In 2020 heeft Myrthe van der Boom het voortouw 
genomen om afspraken met het bestuur te coördineren. 
Het bestuur heeft in 2020 vier keer vergaderd. In januari 
stond de afronding van het meerjarenbeleidsplan op de 
agenda. In april bespraken we het jaarverslag van 2019 en 
de stand van zaken met betrekking tot de fondsenwerving 
en de impact van Corona op de organisatie. Verder keken 
we vooruit naar belastingtechnische zaken zoals afspraak 
tot omzetbelasting. In oktober zijn de voorgaande 
zaken in gang gezet. We bespraken het ingediende 
activiteitenprogramma van 2021 en de kansen die 
zijn voortgekomen om educatietrajecten op te zetten 
en externe programma’s te doen die extra inkomsten 
genereren. 

ORGANISATIE
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CCU is een organisatie dat zich richt op de ontwikkeling 
van makers en het bieden van een platform om creative 
coding cultuur binnen andere contexten en disciplines te 
presenteren. Wij doen dit door veel samen te werken met 
presentatie instellingen zoals festivals en musea. In 2020 
raakte de corona-pandemie deze sector hard. Hierdoor 
hebben we onze plannen ander moeten inrichten en zijn 
veel partnerbijdragen niet door gegaan. Gelukkig bood de 
pandemie ook kansen en hebben we met name door onze 
community die gewend is om online te werken toch veel 
impact online weten te genereren.

KOSTEN ACTIVITEITEN 2020
In 2020 hebben we het plan begroot met een totaal 
budget van €195.770,-. Hierin was een groot gedeelte van 
het budget gereserveerd voor ontwikkeling van nieuwe 
werken: met name in activiteit A.1 en A.2. Hierin zat veel 
cofinanciering verwerkt. Daarnaast hadden we veel fysieke 
meetups & workshops gepland, die geen doorgang hebben 
kunnen vinden. Hierdoor is het budget ongeveer met een 
derde gekrompen naar €139.758,-

De grootste activiteit A.3 Culture Machines Expositie 
heeft na drie keer verplaatst zijn in april-mei 2021 
plaatsgevonden in een hybride (on/offline) setup. Dit 
event heeft de meeste inkomsten en cofinanciering weten 
te realiseren.

BATEN
• minder publieksinkomsten door de de lockdowns.
• Desalniettemin toch substantiële financiële bijdragen 

aan het programma weten te realiseren door directe 
inkomsten uit:
• opdrachten voor lezingen, workshops;
• online SexTechHackthon;
• curatie van gastprogramma’s.

• Verder hebben we een aantal projecten niet kunnen 
uitvoeren, waardoor de co-financiering wegviel;

• Indirecte inkomsten vielen tegen door het wegvallen 
van partner events;

• bijdragen van goede doelenloterij is ook weggevallen 
doordat we geen publieke events konden indienen;

• Daardoor zijn de eigen inkomsten 50% minder dan 
begroot.

SUBSIDIES
Fondsenwerving was met het Culture Machines Rainbows 
End programma erg succesvol waardoor we onze 
doelstellingen inhoudelijk en financieel hebben weten te 
behalen.

CONCLUSIE
Corona grote invloed op de plannen en dan met name op 
het realiseren van kaartverkoop en partnerships rondom 
cofinanciering.

De plannen zijn bijgesteld en we zijn ons vooral gaan 
richten op begeleiding van makers in plaats van fungeren 
als opdrachtgever voor het maken van nieuwe projecten.
Veel online activiteiten gerealiseerd te doen en nieuwe 

kansen weten aan te gaan zoals presentaties bij 
Github Satellite, Ars Electronica Garden, De Nijverheid 
Cultuurterras en De 10 minute Live Coding Challenge 
online.

Hybride expositieprogramma Rainbows End succesvol qua 
fondsenwerving, De extra uren voor de projectorganisatie 
voor het drie keer verplaatsen van het event hebben we 
weten te balanceren met de overschotten uit andere 
activiteiten waardoor we de begroting zonder verlies 
kunnen afsluiten.

FINANCIEEL
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OVERZICHT ACTIVITEITEN
• 25 jan - Max User Meetup NL

• 8 feb - Uncloud Festival
• 15 feb - CCU x Uncloud: Art as research
• 16 feb - CCU x Uncloud: Workshop Live Coding 

in Mercury

~ Corona: veel events zijn uitgesteld ~

• April - Online Kunst &  Games Scratch workshops op 
Twitch

• 21 apr - 14 jul - 10 min Live Coding Challenge (serie 
online performances, x 12)

• 6 mei - Github Satellite

• 30 jun - Bots & Digital Infrapuncture - public lecture 
& workshop

• 15 aug - Art Machines ReCoding: Driessens & 
Verstappen
• Nieuw werk Carolien Teunisse
• Begeleiding Ibo Ibelings & Jasper van Loenen

• 21 aug - Cultuurterras Vrijhaven De Nijverheid #8: Vol 
wild experiment, kunst en muziek

• 10 sept t/m 12 sept - ART MACHINES at Ars Electronica 
Garden, Kapitaal Utrecht
• Expositie - Jasper van Loenen, Ibo Ibelings, 

Mauricio van der Maesen de Sombreff
• Interviews

• 12 sept - Workshop: Live Coding and Algorithmic 
Composition - Timo Hoogland - Gaudeamus - De 
Utrechter Stadsbrasserie en Bar

• 13 sept - Workshop: Designing a reprogrammable 
instrument - Rafaele Andrade - Gaudeamus De 
Havenloods

• Begeleiding fondsenwerving Rafaele Andrade voor 
KNURL en Irene Cassarini voor Shadow Index

• 20 November - Machine Learning & (Typo)Graphic 
Design 

• 21 November - From Scratch 10 Minute Live Coding at 
TOPLAB Barcelona
• Timo Hoogland, Sabrina Verhage, EerieEar

• 27 November - Online Live Coding Programma The 
Overkill, Enschede

• Samenwerking met minor Creative Urban 
Methodologies van de UU - rondom Nearest Neighbor 
Project

• Rainbows End Januari 2021-Mei 2021
• Sex Tech Hackathon - Januari
• Online Exhibition
• Keynote & Talkshows
• Pop-up Gallery

• Nieuwe werken van:
• Guenter Raler - Shadow Index
• Isaac Kariuki & SL Comms - Howard
• Cy X - Lacuna
• Rosa Menkman

FINANCIEEL


