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Voorwoord  
“Binnen Dutch Design Week (DDW) is Manifestations een van de locaties waar technologie 
en een breed publiek elkaar vinden. Manifestations is voor DDW van grote meerwaarde 
omdat het een nieuw en ander publiek naar DDW brengt. Daarnaast is Manifestations 
onderscheidend en innovatief in het expositie aanbod. Wij zijn blij met Manifestations op 
DDW.” 

Martijn Paulen (directeur DDW) 
 
Zoals iedereen weet is 2020 anders verlopen dan we hadden verwacht. Gelukkig hebben we 
met Manifestations steeds verschillende scenario’s aangehouden waardoor we flexibel 
konden meebewegen met de steeds veranderende situatie. Daardoor was Manifestations 
ook in 2020 een succes. Hieronder schetsen we een kort overzicht van de veranderingen die 
in 2020 hebben plaatsgevonden.  
 
Veranderingen 

- Vanaf de lente 2020 zijn we met verschillende scenario’s gaan werken en hebben we 
vanaf het begin ingezet op een grote online editie van het festival. Gelukkig hadden 
we alle expertise in huis om een goede en gedegen digitale component op te zetten.  

- We zorgden in de zomer van 2020 ervoor dat we voor alle scenario’s klaar zouden 
zijn. Dit leidde tot extra werk en continue overleg met de gemeente en DDW. Onze 
oorspronkelijke locatie werd afgewezen, waardoor we op zoek moesten naar een 
nieuwe geschikte locatie. 

- Einde zomer leek het erop dat we toch ook een belangrijke fysieke component 
konden toevoegen aan Manifestations 2020. We regelden snel een nieuwe locatie die 
voldeed aan alle veiligheidsvoorwaarden, zetten tijdslots vast, werkten aan een online 
ticketregistratie en kwamen tot een overeenkomst met DDW waarbij onze Buiten de 
Bubbel doelgroep, scholen en de lokale bevolking net zoals andere jaren gratis van 
Manifestations zou kunnen genieten. 

- Ook gingen we alvast aan de slag om decentrale presentaties te organiseren. Zo 
gingen we actief op zoek naar verschillende Buiten de Bubbeldoelgroepen en hebben 
we in samenwerking met verschillende partners kleinschalige mini Manifestaties 
georganiseerd: in bejaardentehuizen, voor vluchtelingen, tijdens de Maker Faire 
Eindhoven. Ook plaatsten we een kunstwerk op de High Tech Campus (een groot 
Tech bedrijventerrein met o.a. Philips en TNO) en bereikten we op deze manier 
mensen die normaal nooit uit eigen beweging naar de DDW toe zouden komen. Ook 
heeft kunstenaar Teun Castelein twee acties op straat uitgevoerd die veel media 
aandacht trokken. We hebben zelfs gesproken met een aantal grote supermarkten 
om daar voor de deur modeshows op straat te organiseren, maar helaas kon dat niet 
doorgaan vanwege de nieuwe maatregelen. 

- Het doel achter deze decentrale aanpak is om onze doelstellingen - zowel een zeer 
breed publiek met vernieuwende mediakunst in aanraking te laten komen als een 
podium te bieden aan talentvolle mediakunstenaars-  zo goed mogelijk te behalen.   

- In het najaar, twéé weken voor de opening van de Dutch Design week, op het 
moment dat alle vergunningen, tijdsslots, alternatieve locatie, extra floormanagers, en 
aanvullende veiligheidsmaatregelen waren geregeld, trok de burgemeester van 
Eindhoven tot iedereens grote verdriet de stekker uit het fysieke deel van de DDW. 
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- Gelukkig hadden we al flink ingezet op het organiseren van een groot online festival, 
en konden we snel schakelen om de talentvolle kunstenaars / makers ook in 2020 op 
een inspirerende manier aan een groot publiek te tonen.  

- We hadden de kunstenaars van te voren goed voorbereid op het digitaal presenteren 
van hun werk. Zo stimuleerden we ze in het maken van een online-presentatie video, 
begeleidden we ze in hoe ze betrokken konden worden bij Virtuele Werelden, VIP 
tours en meer. 

- We zorgden voor een zeer brede aanwezigheid op verschillende platformen en 
digitale werelden om zoveel mogelijk verschillende doelgroepen aan te trekken. Zo 
waren we te vinden op: Second Life, Sansar, Mozilla Hubs, AR Facefilters, Zoom, 
DDW-3D--rooms, Tinder.  

- Diverse events, zoals Young Talent Awards en het High Tech event gingen - in 
hybride vorm van fysiek en digitaal-  door. 

- We hebben onze kennis over het organiseren van digitale edities van festivals ook 
gedeeld met collega festivals, event andere instellingen en makers etc. 

- En tot slot zijn er samenwerkingen gestart met andere festivals (regionaal, landelijk 
en internationaal). Voor alle festivaldirecteuren was dit een nieuwe situatie waarin we 
veel van elkaar hebben geleerd. En hebben we o.a. samen een TVgids voor online 
festivals opgericht: www.cultuurfestivals.nl  
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Manifestations 2020 - Als een vis in het digitale water  
 
Omdat de veiligheidsregio het een te groot risico vond om fysieke evenementen tijdens de 
Dutch Design Week (DDW) toe te staan, ging de fysieke expositie van Manifestations op 
Sectie-C niet door. Gelukkig hadden zowel de DDW als Manifestations een goed digitaal 
alternatief achter de hand en pakten beide festivals uit met een uitgebreid online programma. 
Met video’s, streams en zelfs meerdere complete virtuele werelden konden bezoekers aan 
de DDW alle activiteiten thuis in de woonkamer beleven.  
 
Manifestations kent een zeer gevarieerde samenstelling van het publiek en het festival trok 
dit jaar, vanwege de grote inspanningen om decentrale presentaties te geven, weer meer 
mensen met weinig tot geen voorkennis over kunst en technologie, met name afkomstig uit 
Eindhoven en de regio. Ook zijn door deze inspanningen meer lange termijn 
samenwerkingen ontstaan met partners uit het Sociaal Domein. 
 
We zijn er trots op dat Manifestations ook dit jaar door veel bezoekers werd genoemd als 
een van de favoriete exposities van de Dutch Design Week. Vanuit de organisatie van de 
DDW kregen we de positieve feedback dat we een van de weinige tentoonstellingen waren 
die echt vol voor de digitale presentaties gingen en de mogelijkheden van de 3D-Rooms 
helemaal benutte. Vandaar dat Manifestations ook prominent op de website en social media 
kanalen van DDW te zien was. De grote belangstelling voor Manifestations van professionals 
was terug te zien in het aantal mensen die zich aanmeldde voor de VIP tours (o.a. directeur 
Lowlands, directeuren van verschillende reclamebureaus, overheden) Daarnaast gaven we 
verschillende netpolitiek-tours (thema: Technologie is niet neutraal) en blinden-tours.  
 
In 2020 genoten we wederom weer van veel media-aandacht. Een groot aantal nationale en 
regionale dagbladen schreven over Manifestations. Manifestations was te zien op de 
voorpagina van DDW en op RTL Nieuws. Sommige media kozen er specifiek voor om 
Manifestations als enige activiteit binnen de DDW online te bezoeken omdat het festival de 
digitale versie van de expositie heel duidelijk en op de typische Manifestations manier ( fun, 
cool en speels) had ingevuld.  
 
Voorbeelden van spraakmakende kunstwerken die tijdens Manifestations te zien waren, zijn: 
robots, E-fashion, een moslima autocoureur, eenzame zwembadjes, babykleding voor 
moeders met smartphone verslaving, een wearable leugendetector, post apocalyptische 
video’s, emotie-monsters, Eindhoven als grote wapenhandel-stad, e-Girls en Gaming Girls, 
Terror of Beauty, de mooiste en coolste Instagram filters, Sansar en Second Life, 3D printed 
Haute Couture, Digital Brain Scan en meer. Stuk voor stuk excellente uitingen van de 
onvoorstelbare technologische werkelijkheid.  
 
De marketingdoelen die we ons voor de editie 2020 hadden gesteld, zijn behaald. We 
hebben met bijna 58.000 bezoekers genoten van alle digitale aandacht en zien onze 
bezoekerscijfers op verschillende platforms nog dagelijks oplopen. Dat Manifestations ook in 
deze digitale editie van de DDW weer zoveel bezoekers trok, komt mede doordat we al meer 
dan 15 jaar ervaring hebben met het presenteren van kunst in de digitale wereld. 
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Bij deze vijfde editie van Manifestations, hebben we een vaster team opgebouwd: Lorin 
Kamperman is betrokken bij de zakelijke leiding van de organisatie, Nikol Vetronova  werkt 
als  directie-assistent, en ook is er een  marketingteam aangesteld.  
 
Tijdens het International Symposium of Electronic Art, dat oorspronkelijk in Toronto Canada 
plaats zou vinden en uiteindelijk digitaal plaatsvond, presenteerden we the Best of 
Manifestations digitaal. We waren voor dit event uitgenodigd nadat een zeer enthousiaste 
Canadese delegatie vorig jaar Manifestations bezocht. Hopelijk kunnen we de volgende 
editie in Barcelona wel fysiek bijwonen.  
 
Om onze internationaliseringsdoelen (gesteund door BrabantC) te behalen, waren er in 2020 
meer internationale presentaties gepland. Zo stonden naast ISEA2020 en C2 in Canada, ook 
Rijeka Culturele Hoofdstad, Mgen Beauty vakbeurs, Wear-IT innovation summit Berlijn, 
Unbore Venetië, Geekpicnic Moskou en St Petersburg op de planning. Door de komst van 
het coronavirus is de internationale evenementen/festivalsector hard geraakt. Vandaar dat 
we deze activiteit bijna niet konden uitvoeren.  
 
Maar waar de ene deur sluit, gaat de ander open. We hebben onze focus verlegd en zijn 
lokaal in Eindhoven kleinschalige presentaties gaan organiseren. Zo was er een mini 
Manifestations te zien tijdens de Maker Faire, bij Centrum voor Duurzaamheid De 
Omslag/werkgroep Kobane (vluchtelingen organisatie,  in de bejaardentehuizen van Stichting 
de Meerpaal (KBO) en voor de bewoners van zorgcentrum Wilgenhof (Vitalis). Meerdere 
presentaties volgen in 2021 bij o.a. andere locaties van Vitalis en de Zonnebloem. Ook zijn 
lange termijn afspraken gemaakt met nieuwe partners zoals Vluchtelingenwerk, Dynamo en 
Cultuurstation. 
 
 
Viola van Alphen – Creatief Directeur 
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1. Manifestations 2020 - Decentraal & Digitaal  

“Manifestations focust op zichtbaarheid, toegankelijkheid en deelname van een breed publiek. Ik heb 
met eigen ogen gezien hoe hier interactie werd gebracht tussen kunst en technologie en tussen artiest 
en publiek. Het was daarom terecht dat Manifestations werd genoemd als publieksfavoriet.” 

Peter Visser (vrml Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Holst Centre) 
 
Het is de missie van Stichting Art & Technology om met Manifestations een gezonde 
ontwikkeling te bevorderen van technologie die is gericht op mens en samenleving. Vanuit 
het verlangen naar een eerlijke(re) maatschappij en een lieve(re) wereld draagt 
Manifestations bij aan een wereld waarin mensen en sectoren elkaar beter begrijpen en met 
elkaar en met veranderingen in de samenleving om kunnen gaan. Manifestations brengt 
kunst en technologie dichter bij het publiek van buiten de ‘kunst-bubbel’. 
  
Manifestations onderscheidt zich door internationale mediakunst van hoogstaande kwaliteit 
en maatschappelijke impact zó te presenteren, dat het een uitzonderlijk breed en divers 
publiek bereikt. Het is laagdrempeliger dan andere exposities op het gebied van kunst en 
technologie, mede omdat plezier en enige mate van ‘coolheid’ voorop staan. Ook worden de 
geselecteerde werken gekozen op toegankelijkheid: de kunstwerken moeten goed en snel 
begrijpelijk zijn voor een breed publiek.  
 
Decentraal  
In 2020 heeft Manifestations wederom nieuwe doelgroepen weten te bereiken: bezoekers die 
aangeven dat ze kunst maar moeilijk te begrijpen vinden, en zich normaal gesproken niet 
aangetrokken voelen tot kunst of tech events. Juist door niet stil te zitten maar actief naar 
deze doelgroepen toe te gaan, ze open vragen te stellen en vanuit deze bottom -up 
approach een programma samen te stellen, is het in 2020 gelukt om waardevolle 
presentaties te geven aan de doelgroep ‘Buiten de Bubbel’. Zie pagina 18 voor een overzicht 
van de activiteiten die we in het programma Buiten de Bubbel hebben aangeboden.  
 
Virtuele Expositie  

“We gingen begin dit jaar al voor een grootschalig online programma naast de fysieke 
expositie. Maar dat is uiteindelijk nog verder uitgebreid: Of je nu liefst zo min mogelijk online 
te vinden bent of juist niet van je toetsenbord te branden bent: We zorgen dat alle bezoekers 
op maat verrast worden met dezelfde magie als tijdens een normale DDW. Vol spontane 
ontmoetingen en het ontdekken van de allernieuwste, jonge talenten, “art, tech & fun!” maar 
dan gewoon op je eigen bank!” 

Manifestations was met 15+ jaar ervaring in het presenteren van kunst in de virtuele en 
digitale omgeving goed voorbereid om het festival digitaal te organiseren. Het is dan ook 
goed gelukt om Manifestations in een digitale versie en net zo divers en fun als de fysieke 
versie te realiseren: met plek voor de expositie, workshops, discussies, en zelfs een (after) 
party. We hebben deze coronavirus crisis aangegrepen om de verschillende virtuele 
mogelijkheden van nu en in de nabije toekomst voor kunst/cultuurfestivals nog beter te 
onderzoeken. Uiteindelijk is het gelukt om met veel toewijding en plezier zowel de 
kunstenaar als het brede publiek te bedienen. De digitalisering van DDW & Manifestations 
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zorgde ervoor dat het voor veel mensen extra laagdrempelig was om vanuit thuis virtueel 
door de tentoonstellingen te wandelen en deel te nemen aan livestreams en online events.  

 

Het perfecte platform voor iedereen 

Dankzij onze ervaring en feedback van de verschillende doelgroepen heeft Manifestations 
een veelvoud aan platformen gevonden waar tijdens de DDW Manifestations kunst werd 
getoond. Het gaat hierbij om  live-streams,  DDW-3D-rooms, chats, virtuele platforms 
(Sansar, Second Life, Mozilla Hubs) en meer. We hebben binnen de platforms zelf actief 
virtuele werelden ontworpen die in de toekomst verder ingevuld kunnen worden. En, net als 
bij Glastonbury trokken we meer mensen door live streams aan te bieden die door deze 
virtuele werelden liepen. We werkten hiervoor o.a. samen met  met professionele Twitch en 
YouTube streamers, die regelmatig games streamden. Deze professionals hebben al een 
eigen doelgroep en achterban van fans (die bijvoorbeeld graag kijken naar hoe de 
professionals gamen). Deze achterban, een totaal nieuwe doelgroep voor Manifestations, 
zag nu voor het eerst de kunstobjecten binnen de virtuele Manifestations wereld.  
 
*  Het fenomeen van de Livestreams wordt ook wel het One of Us effect genoemd: zolang 
een iemand van onze groep zich daadwerkelijk in de virtuele wereld bevindt, en dit via 
livestream met de rest van ons deelt, heeft de groep het gevoel zelf ook in die wereld rond te 
lopen. Dit werd goed duidelijk bij Glastonbury dat wel 8 miljoen livestream viewers trok via 
facebook streams, terwijl in de virtuele wereld een hele kleine fractie daarvan te vinden was. 
Toch hadden mensen via de streams echt het gevoel erbij te zijn, harde muziek, mensen, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een korte opsomming van de ingezette omgevingen: 

a) Mozilla Hubs: Toegankelijk in browser zonder software, met computer of headset. 
Bijvoorbeeld: arc/sec Lab van Uwe Rieger en Yinan Liu (XR LightSeries) uit 
Nieuw-Zeeland. 

b) Sansar: De opvolger van Second Life. Onder andere het festival Glastonbury en het 
Amsterdam Dance Event kozen voor deze omgeving. Bijvoorbeeld: de wereld van 
Bryn Oh.  
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c) Second Life: Deze omgeving is al jaren nummer 1 in de kunst- & filmwereld en heeft 
een grote groei doorgemaakt. Je vindt er verschillende werelden, met een eigen 
economie en mensen die eigen servers hosten in Open Grids. Als je deze wereld 
begrijpt, is het makkelijk im- en exporteren naar de andere werelden toe.  
Manifestations Second Life kunstenaars waren onder anderen SaveMe Oh, Caro 
Fayray (Open Sim & Second Life), Fatty.Kidd - t r y p t v c r y p t, Coppelia (David 
Denton, Jane Leffler en Bob Johnson), Nebulosus Severine, Avatar Orchestra 
Metaverse (& Stelarc). 
 

 
  
d) AR Facefilters: Bekend van Snapchat, maar ook toe te passen in videocalls en alle 

andere webcam outputs. Voordeel: makkelijk, fun en toegankelijk. Bijvoorbeeld: ines 
alpha, Carmen Roca Igual (Novel).  

e) 3D-Rooms: Deze nieuwe wereld is gemaakt door DDW en erg eenvoudig. Toch 
eigenlijk niet echt een virtuele wereld, die bovendien inloggen vereist. 
 

 
  
f) Zoom sessies: De bekende videocalls, en eigenlijk ook geen echte virtuele wereld. 
  
g) Popups: Voor sommige groepen blijft een fysiek event onontbeerlijk. Zo gingen we op 

bezoek bij vluchtelingenwerk en in een verzorgingshuis. Digitaal waar kan, offline 
waar het moet. 
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2. MONSTERS - Free the Byte! 
“We zijn allemaal gebaat bij lievere, menselijkere technologie. Innovaties waar iedereen 
profijt van heeft, jong of oud, man of vrouw, rijk of arm.” 
 
“Monsters gaat over de vage grens tussen goed en slecht, the Beauty and the Beast. En 
tussen andere monsters en het monster dat misschien wel in ons schuilt” 

Viola van Alphen 
 

 
 
Tijdens de expositie van Manifestations 2020 was wederom de current state-of-art en 
technology te zien: grensverleggende, innovatieve werken die nog niet ergens anders waren 
vertoond. De expositie liet de (mis)match tussen mens en technologie zien, waarbij in vier 
thema’s actuele vraagstukken onder de loep werden genomen: Monsterization (polarisatie en 
propaganda), Consumenten Zombies (slaven en parasieten), Beauty & the Beast 
(schoonheid en conformisme) en Future Monster (tech & ethiek).  
 
Bij de selectie van kunstwerken werd gelet op de innovatieve kant van het werk 
(vernieuwend, nog nergens anders vertoond werk). Ook moest het werk kritisch/activistisch 
zijn waardoor het bijdroeg aan het wakker schudden van mensen en het mooier maken van 
de wereld. Een derde criterium voor de keuze van werken was dat ze een menselijke kant 
moesten laten zien. Het werk moest gaan over ‘mens zijn’ (zoals angst, liefde, samenleven) 
of een sociale functie of betekenis hebben, zodat bezoekers (de invloed van) technologie op 
hun eigen leven konden begrijpen. En tot slot was uiteraard de belevingsfactor van belang. 
Het werk moest impact hebben op het publiek. Fun, cool, speels of rebels zijn.  
 
Manifestations’ expositie bestond uit vier hoofdthema’s: Spektakelstuk, Young Talents, 
Gevestigde, innovatieve kunstenaars en ontwerpers en digitale kunstenaars. 
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1) Spektakel stuk 
Een spektakel stuk is een werk dat in omvang, fun-gehalte of anderszins spectaculariteit 
grote aandacht van een breed publiek weet te trekken. Over een spektakelstuk wordt 
gesproken bij de bakker om de hoek of in de stoel bij de kapper. De spektakelstukken van de 
editie van 2020 waren:  
 

a. ArchaeaBot is een onderwaterrobot kunstinstallatie van Anna Dumitriu en Alex May 
die de toekomst van het leven op aarde verkennen. ArchaeaBot is de ‘ultieme’ soort 
voor het einde van de wereld. Het werk van Anna Dumitriu en Alex May stond in een 
artikel van NU.nl als een highlight van duurzame ontwerpen op de Dutch Design 
Week. Presentatie ism European Media Art Platform en IMPAKT. 

 

 
 

b. De Analogue Sound Massage van Tom Vincent geeft een massage met audiogolven 
uit ouderwetse, analoge luidsprekers. Het lichaam wordt van top tot teen gemasseerd 
op een speciaal gecomponeerde soundscape. Graduate Rietveld kunstacademie 
Amsterdam 2020. 
Het werk van Tom Vincent stond bij de Eindhoven Maker Faire als 
Mini-Manifestations preview. Nu staat het op de High Tech Campus, “de slimste 
vierkante kilometer van Nederland”, volgens Brandpunt, een verzamelterrein 
high-tech bedrijven zoals TNO, Philips Signify en meer. 
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c. Met een 3D-pen geeft Maartje Dijkstra weer een persoonlijke, natuurlijke touch aan 
de geometrische perfectie van 3D-printing. De glinsterende materialen en metallic 
effecten van de Tectonic Forces geven de sfeer van de mineralen en kristallen die in 
miljoenen jaren gevormd zijn door het verschuiven van de aardplaten. In elk ontwerp 
zit ongeveer 900 uur werk: een peuleschil vergeleken met de tijd die het moeder 
aarde kostte. Maartje Dijkstra met drie andere Manifestations kunstenaars 
presenteerde haar werk op ISEA 2020 virtuele symposium.  

 

 
 

d. ines alpha is een 3D kunstenaar uit Parijs. Ze houdt ervan om betoverende en 
fantastische versies van de werkelijkheid te creëren. Haar 3D ervaring deed ze op 
tijdens haar werk als art director in advertising, met als specialiteit schoonheid en 
luxe. 
Voor Manifestations presenteert zij “3D makeup” serie, waar ze de grenzen van 
make-up en schoonheid verlegt, door 3D software en AR. Ze fantaseert wat voor 
esthetische vrijheid we kunnen hebben als we onszelf vrij uit kunnen drukken. Ze 
maakte eerder advertenties voor o.a. H&M en Prada. 
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2) Young Talents  
Net zoals de voorgaande jaren bestond de expositie voor een groot deel uit werk van veelal 
jonge, recent afgestudeerde kunstenaars die de spannende wisselwerking tussen mens en 
technologie op verrassende manieren in een ander daglicht zetten. De jonge kunstenaars en 
ontwerpers komen af van Nederlandse kunstacademies.  
 
De beste kunstenaars of ontwerpers werden beloond met de Young Talent Award van 
Manifestations. Deze laatste prijs bestaat uit een bedrag van 1.000 euro welke jaarlijks wordt 
gesponsord door GBO innovation makers en Sioux Technologies. En er was ivm corona voor 
ALLE Young Talents een coachinggesprek dit jaar, door de juryleden. 
 

 
 
In 2020 bestond de jury van de Young Talent Awards uit Ton van Gool (directeur STRP 
festival), Katja Lucas (Programma Manager DDW), Ronald Ramakers (directeur GLOW 
festival), Albert Zeeman (marketing directeur GBO Innovation makers ), Marina Toeters 
(ontwerper, Fashion Tech Farm, docent bij Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU)) en Jonathan Maas (journalist VPRO). Voorzitter 
jury: Mark Hoevenaars, marketing manager Sioux Software.  

 
De Young Talent Award 2020 is gewonnen door Nazli Inci van de Willem de Kooning 
Academie (WDKA) in Rotterdam, en de tweede prijs door Adinda de Kousemaeker van de 
Hogeschool voor de Kunsten (HKU) in Utrecht. 
 
Belangrijke toegevoegde waarde:  

a. Coachingsgesprekken door alle juryleden aan alle Young Talents. 
b. Fysiek event in corona tijd. 
c. Diversiteits gesprek jury: Nazli Inci uitgenodigd als jurylid 2021. 
d. Na afloop connecties met High Tech industrie. 
e. Videoregistratie: terugzien van Pitches voor deelnemers en pers. Compilatie 

uitzending award dagelijks op ddw.nl 
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3) Gevestigde kunstenaars 
Binnen de focus van Manifestations, om de (mis)match tussen mens en technologie te tonen, 
zijn de volgende gevestigde kunstenaars geselecteerd:  
De gevestigde kunstenaars waren onder anderen Dani Ploeger (B-hind), Agnes van Dijk 
(FashionArt), Maartje Dijkstra (Tectonic Forces), Kristin Neidlinger en Mark Bloomfield 
(Sensoree - eMonsters), Anthony van der Meer, Teun Castelein & Sasja Strengholt ism Hans 
Matheeuwsen (Peaceman), Lorenza Caroli (De Zandvogel), Wouter Moraal (De Privacy 
Dokter). 
 
Een aantal internationale kunstenaars namen deel aan Manifestations, zoals ines alpha 
(Frankrijk), Anna Dumitriu & Alex May (Verenigd Koninkrijk), Nikita Replyanski (Rusland), 
Lena Davidovich (Belarus), Clusterduck Collective (Frankrijk, Italië, Duitsland).  
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4) Digitale kunstenaars 
Er was besloten om de focus van Manifestations 2020 tijdens de week te verleggen van een 
fysieke expositie naar een uitgebreid online programma. De volgende digitale kunstenaars 
waren geselecteerd om het programma te versterken: SaveMe Oh, Caro Fayray (Open Sim 
& Second Life), Fatty.Kidd - t r y p t v c r y p t, Coppelia (David Denton, Jane Leffler en Bob 
Johnson), Nebulosus Severine, Avatar Orchestra Metaverse & Stelarc, Bryn Oh, arc/sec Lab 
van Uwe Rieger en Yinan Liu (XR LightSeries) uit Nieuw-Zeeland. 
 

 
 
 
Het volledige overzicht van de werken is te zien 1. Onderaan de  Manifestations website, 2. 
Op de Programmapagina van de website, 3. Op ddw.nl  - programma – Manifestations 4. Op 
de diverse social media. Begeleidende filmpjes o.a. op YouTube met filmpjes, trailers en 
fotografie. www.manifestations.nl; flickr.com/manifestations 
https://www.youtube.com/user/ViolaSand 
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3. Publieksprogramma 
“Tijdens de DDW vond ook een ander project van Brabant C plaats: Manifestations. Dit jaar 

dus een online-expositie van de wondere wereld, waar tech, art en fun elkaar bevruchten. 
Met als thema en/of titel: Monsters. In een virtuele Second Life-omgeving begeef je je als 

avatar en kun je anderen ontmoeten terwijl je met elkaar communiceert over de 50 
presentaties van kunstwerken die je (nog steeds) kunt bezoeken. Daarbij was het mogelijk 
om een virtuele tour te boeken, waarbij curator Viola van Alphen mij rondleidde. Het werd 

een magische, deels kosmische, af en toe hilarische maar steevast verrassende trip. Welk 
monster ik zou willen zijn?” 

 
“We voelden het tijdens de Dutch Design Week, we werden heerlijk gedold bij Manifestations 

[...].” 
Joy Arpots - Scout van Brabant C 

 
Manifestations heeft naast de online expositie een publieksprogramma ontwikkeld waarmee 
bezoekers op laagdrempelige wijze de rol van van technologie in de maatschappij en 
toekomst kunnen ondervinden en onderzoeken. Het publieksprogramma is zo samengesteld 
dat elke doelgroep royaal wordt bediend en er een keuzemogelijkheid is om te participeren. 
Ivm corona is dit programma uitgespreid door het jaar heen, en aangepaste op de behoeften 
van de diverse doelgroepen: wij zijn actief gaan vragen waar de behoeftes lagen, en zijn 
begonnen met decentrale presentaties en langdurige, diepere samenwerkingen, die zonder 
corona niet op deze manier plaats zouden hebben gevonden. 
 
Het publieksprogramma van 2020 bestond uit vier onderdelen: Kunstenaars op diverse 
virtuele platformen, Online Guided Tours, Workshops en Buiten de Bubbel. Deze onderdelen 
zijn respectievelijk gericht op kennis en inspiratie, kritisch reflecteren en zelf bouwen. 
 

1) Kunstenaars op diverse virtuele platformen 
De virtuele kunstwandelingen waren erg bijzonder. Bezoekers kwamen terecht in 
omgevingen waar een werk niet aan de muur hangt, maar in 360 graden gevulde ruimtes vol 
visuals, interactieve objecten compleet met muziek. Bij ieder kunstwerk, was de maker 
aanwezig in de DDW live chats en live streams om de bezoekers uitleg te geven over de 
betekenis van het kunstwerk. Ook gingen de kunstenaars het gesprek met de bezoekers aan 
over de manier waarop het thema van het kunstwerk betrekking heeft op het eigen leven van 
de bezoekers. Met deze activiteit droegen de kunstenaars bij aan de bewustwording van 
technologie bij de bezoekers.  
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2) Online guided tours  
Speciale online VIP rondleidingen werden aangeboden aan bezoekers en organisaties die 
actief zijn in het sociale domein (bv. sociale werkplaatsen) of aan overheden (bv. ministeries, 
gemeentes) en bedrijven (bv. reclamebureaus). Tijdens deze rondleidingen werd er ruimte 
gecreëerd om de dialoog aan te gaan over de vraag ‘Will the Future Design Us?’. Uiteraard 
was er veel aandacht voor de genomineerde kunstenaars van de Young Talent Award. Ook 
kregen de bezoekers achtergronden bij andere opvallende projecten uit de  expositie, een 
toelichting op de extra online elementen en was er alle ruimte voor vragen. 
 
De rondleidingen werden gegeven door Manifestations creative directeur, Viola van Alphen. 
Rondleidingen werden aangeboden in het Nederlands en Engels. In totaal hebben we 22 
online VIP rondleidingen bij Manifestations gerealiseerd, waarvan een groot aantal voor 
bedrijven (bijv. STRP festival, Pitch Perfect, Dutch Design Foundation, Fashionclash, 
Science LinX, Studio Hyperspace, Gelderlander, Philips Museum, Eindhoven Dagblad, MAD 
lab, Lowlands, mmh design en communicatie, Next Nature Network, Brainport Development, 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Eindhoven247, Kunstloc Brabant, K.O. 
Productions, Futurebites, Holland Innovative, ThingsCon, Mestmag, Bureau Europa, Autres 
Directions, Dutch Technology Week, MediaMonks, RAUWKOST, en meer) en sociale 
doelgroepen (Vitalis, PVGE, TPN-E, Werkgroep Eindhoven-Kobane, Vilans, 
Vluchtelingenwerk en meer) die anders nooit met de Dutch Design Week in aanraking waren 
gekomen. Daar zijn we trots op, zeker na de dankbaarheid en het enthousiasme van deze 
bezoekers.  
 
In samenwerking met Masterclass Netpolitiek werden ook speciale VIP rondleidingen 
uitgevoerd. De masterclass is gericht op mensen die in hun werk een geïnformeerde keuze 
willen maken over internet, technologie en de impact daarvan op de maatschappij. 
Bijvoorbeeld: gemeente, provincie of de rijksoverheid, journalisten, bedrijven die technologie 
ontwikkelen, reclamebureaus,  en meer. 
 
Tours voor scholen 
We hadden voor het fysieke festival een groot aantal scholen benaderd om naar 
Manifestations te komen. De scholen reageerden heel enthousiast en onze ‘kindertours’ 
zaten gelijk vol. Hiervoor hebben we de opbouw een paar dagen naar voren geschoven 
zodat we Manifestations een paar dagen voor de officiële DDW opening konden openstellen 
speciaal alleen voor leerlingen. Helaas is dit onderdeel niet doorgegaan vanwege de sluiting 
van het fysieke deel van het festival. Voor scholen was het te lastig om op zo’n korte termijn 
naar een virtuele variant om te schakelen. Vandaar dat we na het afzeggen van de 
kindertours via Cultuurstation educatiepakketten hebben opgezet. 
 

3) Workshops  
De workshops werden aangeboden aan 1) scholen en 2) de doelgroep bestaand uit mensen 
met weinig tot geen voorkennis over kunst en technologie, afkomstig uit Eindhoven en de 
regio. In 2020 stonden de workshops in het teken van Monsters en de online mogelijkheden 
voor de totstandkoming van de expositie.  

a) Educatieaanbod: Kunst en Techniek bij het Cultuurstation 
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Manifestations neemt deel aan de kennisgroep Kunst en Techniek bij het 
Cultuurstation, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs en de bemiddelaar tussen 
het onderwijs en aanbieders van cultuureducatie in de regio Eindhoven.  
 
Manifestations is vaste educatie aanbieder van een aantal workshops: 

- Hack in the Class - Hack in the Class wordt onder de vlag van Manifestations 
opgenomen worden in het educatief aanbod van Cultuurstation. Digitale 
veiligheid is het onderwerp.  

- Machinima - Maak je eigen filmpje, of fotoserie in je favoriete online wereld! op 
de site van Cultuurstation gezet.  

- ModeCapriole en GoDigital - Met de hulp van Manifestations young talents 
Saskia Verleg en Mariska Stapel. 

- Gastles maatschappijleer over kritisch gebruik van internet/mobiel/social media 
Vanwege corona zijn de workshops in 2020 niet doorgegaan, vanaf 2021 worden ze 
weer aangeboden.  

 
b) Workshop Virtuele Werelden 

Workshops aan andere festivals, evenementen en bedrijven (bv. reclamebureau’s). 
Na aanleiding van corona zijn festivals en andere evenementen al dan niet 
noodgedwongen om online hun event te organiseren. Omdat dit voor veel 
organisaties nieuw is, hebben we een workshop aangeboden om te laten zien wat de 
digitale mogelijkheden zijn. Hierbij laten we de organisatoren zelf ervaren wat een 
bezoeker online te zien krijgt. En hoe de verschillende virtuele werelden met elkaar 
samenhangen, elkaar versterken, hoe kunstenaars ermee omgaan, waar de innovatie 
zit en welke combinatie van platforms het beste is om de meeste bezoekers te 
trekken. Ook delen we tips & trics over wat je vooral beter wel en niet kan doen. Deze 
kennis delen we ook via EMAP met de Europese mediakunst festival directeuren. 
 

4) Buiten de Bubbel 

Het programma Buiten de Bubbel is speciaal ontwikkeld om een publiek aan te trekken dat 
normaal gesproken niet naar kunst en cultuur gaat, maar waarvan Manifestations het 
belangrijk vindt dat ze wel betrokken worden bij het festival.  
 
Het programma bestaat uit een mix van bovenstaande activiteiten (rondleidingen, 
gedecentraliseerde events, workshops, modeshows en kunstenaarspresentaties), die op 
maat gemaakt aangeboden worden per doelgroep. Het belangrijkste aspect van Buiten de 
Bubbel is dat al ver voor de startdatum van het festival contact wordt gezocht met 
verschillende doelgroepen, en in samenspraak met hen een activiteit wordt bedacht die het 
best past bij de wensen van de doelgroepen.  
 
In bejaardenhuizen, bij vluchtelingenorganisaties, scholen en andere plekken, is 
Manifestations in de zomer 2020 gestart met een gedecentraliseerd programma, met groot 
succes! Zo boden we een speciale modeshow aan met duurzame en bio-materialen zoals 
bladeren van witte kool, zonnebloempitten en meer. Ouderen die zich buigen over een kopje 
soep, en tegelijk opleven bij sprookjesachtige bio-art-fashion, en vluchtelingen die creatief 
gestimuleerd worden en een nieuwe creatieve wereld ontdekken waar ze zelf ook graag mee 
aan de slag gaan. Een jonge vrouw heeft specifiek naar kunstacademies gevraagd na het 
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zien van de bijzondere show! Naast het aanbieden van op maat gemaakte activiteiten, zijn er 
ook diverse vrijwilligers geworven onder deze doelgroep.  
 
Buiten de Bubbel heeft concreet geresulteerd in de volgende activiteiten tijdens 
Manifestations 2020. 

● Zonnebloem Jongeren (mensen met een lichamelijke beperking), twee modeshows 
zouden gepland worden in november, maar gezien COVID-19 worden deze uitgesteld 
naar 2021 

● Centrum voor Duurzaamheid De Omslag/werkgroep Kobane: Pilot Modeshow voor 
vrijwilligers, leden en gasten. 

● Stichting Meerpaal/KBO (Katholieke Bond Ouderen) (35 personen): Preview 
modeshow is goed ontvangen en de deelnemers zijn enthousiast voor volledige 
modeshow en tours expo Manifestations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Dynamo: Dynamo en Manifestations gaan een gezamenlijke modeshowproject 
uitvoeren o.l.v. coördinator Dynamo en Agnes van Dijk, modekunstenaar 
Manifestations. Deelname van de jongeren, duurzaamheid, kunstzinnigheid en plezier 
zijn de pijlers waarop het project rust. Als het meezit (COVID) wordt het project in 
2021 uitgevoerd. 

● Vluchtelingenwerk: Manifestations wordt opgenomen in hun modulair 
educatieprogramma met presentaties over kunst (educatie) en deelname aan de 
organisatie van Manifestations (meedoen/integratie). 

● Vitalis (45 personen): Modeshow voor de bewoners van zorgcentrum Wilgenhof was 
een groot succes. De bewoners vonden het prachtig en hebben genoten. Zij houden 
de show tegoed. De coördinator Kunst & Cultuur is enthousiast en wil graag 
modeshows op meer locaties in 2021. 
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● GGZE, Combinatie Jeugdzorg, Stichting Ik Wil en NEOS zijn geïnteresseerd in 

samenwerking met Manifestations en de contacten zijn inmiddels gelegd. In 2021 
resultaten. 

● Meewerk programma's voor Dropouts, mensen met psychologische problemen: We 
hielpen tientallen mensen ervaringen op te doen om meer zelfvertrouwen te krijgen 
waardoor de weg naar een mogelijke baan iets makkelijker wordt. Hiermee hebben 
we contacten tussen verschillende groepen Eindhovenaren gerealiseerd die normaal 
niet op elkaars pad komen en mensen uit hun isolement gehaald.  
 

 
 

“Een aantal van de jurken blijkt overigens te worden geshowd door vaste medewerkers van het 
verzorgingshuis; tot verrassing van de aanwezigen. Applaus is hun deel, nu eens niet voor hun werk in 

het verzorgingshuis, maar omdat ze creaties zo vrolijk tonen aan de bewoners. 
De monden vallen nog wat meer open, als Van Dijk een jurk laat zien die is gemaakt van inlegkruisjes. 

De dames grinniken, de enige heer duikt in zijn kopje koffie. Om weer op te lichten als de jurk van 
mosselen voorbij komt tinkelen. Ongetwijfeld een liefhebber.” 

 
“De wonderlijke creaties van Agnes van Dijk worden zeer op prijs gesteld door de bewoners van 

verzorgingshuis De Wilgenhof.”  
Rob Schoonen - ED over Manifestations modeshow 

Toekomstplannen Buiten de Bubbel  
Voor de editie van 2021 hebben we in 2020 alvast goede contacten gelegd met onder 
andere basisscholen, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, Humanitas, Vluchtelingen 
in de Knel, COA, Buro Cement, Meneer Rick (BSO), Lunetzorg, Dynamo, Vitalis, GGZE, 
Meerpaal/KBO, Zonnebloem, Combinatie Jeugdzorg, Vluchtelingenwerk, Stichting Ik Wil, 
Cultuurstation, NEOS, Ervaring die Staat (Daklozen), de Sociale Werkplaats Ergon. Deze 
contacten bouwen we door het  jaar verder uit, evenals als de enthousiaste deelnemende 
organisaties van vorig jaar.  
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5) Andere Activiteiten 
● Emmaus is een kringloopwinkel waar sommige medewerkers een daklozen of 

vluchtelingen achtergrond hebben. Ze presenteerden tijdens de DDW eigen kunst en 
oud Dutch Design, materialen, keukengereedschap, slaapspullen voor internationale 
gasten en meer. Het idee was om weer een speciale Manifestations @ Dutch Design 
Week SHOP te organiseren waarbij lokale kunstenaars en ontwerpers, buurtcentra 
en sociale initiatieven (o.a. de Zangvogel) deel zouden nemen, die kregen nu online 
op ddw.nl een eigen pagina. We gaan in 2021 weer live. 

● Peaceman: Als onderdeel van Manifestations tijdens de Dutch Design Week Hans 
Matheeuwsen van Vredesburo Eindhoven klaargestoomd voor zijn rol van super held 
Peaceman. Peaceman aandacht voor de rol die Nederland speelt in de wapenexport 
en -productie. Nederland staat op een twijfelachtige 11de plaats op de wereldranglijst 
(cijfers 2019). Peaceman heeft een aantal bloemencreaturen aangeboden aan enkele 
sleutelfiguren uit deze industrie om hen aan het denken te zetten over hun positie en 
beleid – project ism Teun Castelein en Sasja Strengholt 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

● Luistertour voor Blinden Speciaal voor blinden hebben we veel werken  
geselecteerd met verbeterde audio ervaringen. Er waren persoonlijke Zoom sessies 
(o.a. gegeven door de festivaldirecteur) en luistertours aan blinden waarbij bezoekers 
digitaal rondleiding langs de highlights van Manifestations kregen. Het 
Blindenprogramma werd gedeeld met DDW, en wethouder financiën Marcel 
Oosterveer (VVD Eindhoven) sprak de intentie uit dit volgend jaar naar een hoger 
niveau te helpen brengen. 

 

DAAN DE KORT - VVD  

FRACTIEVOORZITTER VELDHOVEN 
“Ik bezoek al jaren de DDW, maar de mooiste tour kreeg ik bij Manifestations.” 
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6) Manifestations Team 
We hebben vanwege het hartelijke team een warm, betrokken familiegevoel kunnen bieden 
aan de bezoekers van Manifestations in een fysieke of virtuele omgeving.  
Het team bestond onder andere uit:  
* Het team kende tientallen, ieder jaar terugkomenden, zeer getalenteerde mensen die 
anders thuis zouden zitten en bij Manifestations opbloeiden.  
* Jongeren met diverse rugzakjes, of identiteitsproblematiek, juist die bloeien op bij 
Manifestations: eerste jaren als vrijwilliger, latere jaren als coördinator. Steeds meer jongeren 
kunnen zich niet goed vinden in de druk van de steeds meer commerciële maatschappij. 
Manifestations biedt ruimte, stukje vrijheid, een kader, en idealen. Manifestations geeft 
“energie, en geeft ruimte aan mensen, medewerkers en deelnemers” – volgens 
participanten, lichtmensen, opbouwers, coördinatoren. 
*Tot slot kwamen ook vrijwilligers met diverse psychiatrische stoornissen bij Manifestations 
tot bloei. 
 
Quotes tours: 

" Was inspirerend!" 
"Ik zag echt veel mooie werken, ik wil de tentoonstelling nog een keer bezoeken om de werken 

aandachtiger te kunnen bekijken" 
 

"De tentoonstelling hielp mij in het vinden van inspiratie voor mijn onderzoeksproject dit jaar" 
 

“In one of the many online exposition tours, creative director and curator Viola van Alphen uses, with 
purple hair and glittering stars floating around here, the metaphor of Cookie Monster, an adorable and 
fluffy character from Sesame Street. We are like Cookie Monster: we like to consume, but aren’t able 

to stop consuming, thus consuming too much, just like Cookie Monster eats too many cookies.” 
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4. Deelnemende kunstenaars & tech sector 
1) Ontmoetingen Art & Tech sectoren  

Het kennisprogramma is gericht op de versterking van de art tech sector. Tijdens 
Manifestations 2020 heeft een aantal (virtuele) ontmoetingen tussen bedrijven, 
kunstenaars en nieuwe doelgroepen plaatsgevonden waar kon worden genetwerkt 
zoals: 

- De Meet & Greet 
- Manifestations verspreidingsprogramma 
- Analoog versus digitaal workshop  

en overige ontmoetingen 
 

 
2) Manifestations preview op Eindhoven Maker Faire 

In september 2020 presenteerde Eindhoven Maker Faire een preview van Manifestations, dit 
jaar met werk van Tom Vincent, ontwikkeld bij de Gerrit Rietveld Academie, en Wouter 
Moraal wie heeft met zijn Privacy Doctor ‘Best Maker 2020’ gewonnen. Een stimuleringsprijs 
van de Rabobank. 
 

 
 

 
3) Pitching 101 

“Every time again it is a great joy to hear the amazing stories people want to share with the world. This 
time in the first Online Pitch Doctor sessions for some of the artist participating in the 

Manifestations2020 online exhibition during the Dutch Design Week. Always one of my favorite shows. 
I can’t wait to visit the online show and hope we will be able to these works in real life as soon as 

possible!” 
Loek Daemon – Pitch Perfect 

 
Ook is de online workshop ‘Pitching 101’ aangeboden aan de talentvolle, net afgestudeerde 
kunstenaars. De workshop werd georganiseerd door Loek Daemon (presentatietrainer). 
‘Pitching 101’ legt de basis uit van een goede presentatie.  
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De kern bestond uit: “Het neemt je mee naar de kern van jouw verhaal en geeft tips hoe je 
dat op een prikkelende manier opbouwt.  
Je krijgt tips en tricks om met comfort en overtuiging te spreken en hoe je online beter over 
komt.” Loek gaf 2 workshops: 1 sessie voorafgaand aan Manifestations en 1 persoonlijke 
feedback coach sessie voor alle deelnemend kunstenaars.  
 

4) Online opening en closing feesten op Manifestations Second Life eiland 
De openingsceremonie van Manifestations was te zien en bezoeken op Second Life op de 
eerste dag van de Dutch Design Week. Viola van Alphen, curator en creatief directeur van 
Manifestations, gaf een korte toelichting op de totstandkoming van de expositie en de online 
mogelijkheden tijdens deze DDW. Natuurlijk kwamen er ook enkele betrokken designers en 
hun project voorbij. Ook Moya Monsters Party vond plaats, gevolgd door een DFM Monster 
Jam. 
 

 
https://vimeo.com/475646764  

 
Ook het closing event vond virtueel plaats op Manifestations speciale Second Life eiland en 
de aangesloten werelden. Dat het zo'n succes zou worden dat soms de boel plat lag, dat had 
niemand verwacht. Het closing event had een programma met live music performance van 
Avatar Orchestra Metaverse en FOCUS Monsters Party bij Coppelia. 
 

5) Drinks, Pitches & Demos 

Drinks, Pitches & Demo’s was een energieke bijeenkomst voor innovators, startups en 
geïnspireerde professionals. Het is het perfecte kennis uitwisselingsplatform om reclame te 
maken voor nieuwe projecten, startups, kunstprojecten, om op de hoogte te blijven van 
baanbrekende technologieën en om hulp te vragen als je vastloopt op een probleem. 
 
Op 21 oktober vond  Drinks, Pitches & Demos live op YouTube en online via de websites van 
de High Tech Campus plaats. Noot: De High Tech Campus is een van de grootste verzamel 
bedrijventerreinen in High Tech in Nederland, met o.a. Philips, TNO, en noemt zichzelf de 
slimste vierkante kilometer van Nederland. Er is een maandelijks netwerkevent met de naam 
Drinks, Pitches & Demo’s. Sinds 2019 vindt de oktober editie bij Manifestations plaats.   
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Oprichters en deelnemers zijn fan van Manifestations en willen graag innovatie, inspiratie en 
crossovers. Deze keer was een speciale editie om de intieme relatie tussen innovatie en 
menselijkheid te vieren. Tijdens dit evenement peilden ambitieuze ondernemers hoe hun 
projecten een revolutie in de technologie wilden teweegbrengen en oplossingen wilden 
bieden voor de wereldproblemen van vandaag. Dit evenement was voor iedereen 
beschikbaar en gratis toegankelijk. De livestream is terug te zien op YouTube: 
https://youtu.be/e3EPb1cABVE.  
 
De High Tech Campus ontwikkelt ieder jaar speciaal artwork, zie afbeelding met het “ 
Monster”  hieronder:  
**Het helpt ook dat wij een kantoor houden sinds juli 2019 in de Vogelaarwijk 
Gestel/Bennekel, die grenst aan de High Tech Campus: dit zijn normaal 2 verschillende 
werelden. Wij spelen een sleutelrol in de communicatie, verzachten en begrip tussen die 2 
werelden.** 
 

     

Resultaten Drinks, Pitches & Demos 
Publiek: 194 views van de livestream op YouTube, waaronder studenten, ontwerpers, 
kunstenaars, startups, ondernemers en anderen. Drie keer zoveel mensen werden bereikt 
als in 2019. De oprichter van de High Tech Campus, Bert-Jan Woertman, en anderen, waren 
er om deelnemers te verbinden aan High Tech. 
Pitches: 6 officiële pitchers, van wie 4 young talents van Manifestations. 
“ Een van de beste sessies van dit event ooit, voornemen om volgend jaar te herhalen”. - 
LinkedIn quote High Tech Campus.  

Marketing Drinks, Pitches & Demos 
Het evenement werd geadverteerd op de volgende platforms: High Tech Campus Eindhoven 
website, High Tech Plaza sociale media en start-up app, DDW.nl - EVENTS voorop de 
website, Manifestations website en sociale media, Sioux, Grooteindhoven.nl, meetup.com, 
Mestmag sociale media. 
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Quotes livestream 
“Love your enthusiasm. These meetings are nice, since working at HTC is not really possible right 

now.” 
“Great to hear all the good things happening around Eindhoven.” 

“Leuk gedaan jongens! Interessante content met de DDW.” 
“5 PM, ready for the 'Monsters' edition of Drinks Pitches Demo’s Dutch Design Week?”  

 
6) Coaching sessie met de juryleden Young Talent Award 

De juryleden van de Young Talent Award 2020 boden één uur coaching sessie aan alle 
genomineerde jonge talenten. De sessies vonden plaats via een online platform zoals Zoom, 
Jitsi, Teams, etc. De jonge talenten kregen de unieke aandacht en feedback van ervaren 
professionals van de creatieve sector. 
 

“Zeer positief over om als jury zo'n coachingsgesprek te doen. Mooie verdieping richting jonge 
talenten , maar ook voor mijzelf was het een rijke ervaring. Mooi om vragen van jonge kunstenaars te 

krijgen die binnen hun verhalen grip proberen te krijgen op hun kunstenaarsschap.” 
Ronald Ramakers – Directeur GLOW Eindhoven 

 
Ik heb vandaag een gesprek gehad met Bertrand van de Babybuilder. Was leuk om te doen. Ik heb 
hem vooral vertrouwen, richting en positiviteit kunnen geven met de acties die hij al genomen had. 
Daarnaast gekeken wat nog meer mogelijk was en waar zijn ambities lagen. Vanmiddag start hij al 

een virtuele borrel met een paar medestudenten om elkaar te stimuleren en bevragen in werk en 
praktijk. Januari contact hij mij met de stappen hij gemaakt heeft. 

Katja Lucas - Senior Manager Dutch Design Foundation (DDW) 
 

Ik heb zojuist ook een leuk gesprek gehad met Bertrand Burgers. We hebben het vooral over geld, 
klanten en ondernemen gehad. Hij vond het erg verfrissend, zei hij. Maar hij gaat terugkoppelen naar 

Katja en Viola wat hij van het gesprek vond. Dus ik ben benieuwd.  
Mark Hoevenaars - Director Strategy & Marketing at Sioux Technologies  

 
 

7) Quotes van deelnemers  

Adinda de Kousemaeker 
“Ik was heel blij dat ik gescout was voor Manifestations, omdat jullie je heel actief inzetten op 
het digitaal overbrengen van de werken. Het was een enorm gemis dat er geen fysieke 
expositie was, maar ondanks dat heb ik toch heel veel geleerd van het deelnemen aan 
Manifestations en heb ik interessante 
contacten kunnen leggen. Manifestations was heel actief op de online DDW, waardoor ik het 
idee had toch echt deel te zijn van het evenement. Ook mijn plek in de finale en het mogen 
pitchen voor een jury waren heel leerzaam. 
 
Wat ik uit DDW heb gehaald: 
- Interessante nieuwe contacten in gebieden die mij nog niet bekend zijn 
- Ervaring met het tonen van mijn werk naar publiek 
- Geleerd hoe ik mij en mijn project in zeer korte tijdspanne kan presenteren d.m.v. een 
pitchtraining 
- Heel veel (positieve) feedback” 
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Bertrand Burgers 
Bertrand Burgers was genoemd in AD.nl, DUIC.nl en de Trouw (dagblad en online).  
 
“First of all, a huge thanks to the Manifestations-team who did everything you could to make 
the online festival a success and to promote us as young designers as much as possible. It is 
really appreciated, thank you! I've seen the effort you have put into it. 
 

 
 
Spinoff and the effect of DDW / Manifestations: 
- Mostly personal branding and marketing. Manifestations is a big name and me being able to 
promote myself as an exhibitor at Manifestations really impressed a big part of my own 
network. People take me as a designer more seriously now and that helps to open doors. It 
also gave me the confidence to continue in being an artist. 
- Because of the online edition and the fact everything took place virtually, I unfortunately 
didn't make much new contacts. Some days the chat was quite busy, but mostly with 
students or other designers. 
- I will use Manifestations as a name and brand in the future and to try to get my project in 
the media this week, like VICE. 
- Network of fellow artists grew, we can support and help each other or work together on 
future projects. 
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Thank you for the final advice and let's hope we can make a physical Manifestations event 
soon!” 

Tom Schouw 
Samen met Manifestations genoemd in RTL Nieuws, GBO Innovation Makers en meer. 
 
“During the online exhibition a lot of people contacted me in different communication ways. 
On the Dutch Design Week site some people texted me that they loved my work. And even 
some institutions like SETUP NL invited me to give a presentation during an event later that 
month. During the Young Talent Manifestations Award I met a lot of new people: The director 
of STRP Festival, VPRO journalist, Suzan from the Dutch Design Foundation and many 
more! This was by far the most valuable time I had during the DDW. Also, someone even 
wrote an article on LinkedIn about my project.” 
 

 
 

Martina Dal Brollo 
“I wanted to really say thank you for everything you created and for your great help to make 
our work visible even in this difficult period. It was really really nice to be part of 
Manifestations; and I am glad we could have a virtual exhibition anyway. This means a lot to 
me. I really hope one day we will meet again and we will be able to collaborate for a cool 
exhibition in Eindhoven or elsewhere. :) 
 
My list about the effect of DDW: 
1. It was a great opportunity to build an important network of contacts for my career as an 
artist: Viola helped a lot to show our work to professionals. 
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I was really happy to meet Viola van Alphen, Ton van Gool (STRP festival) and Ronald 
Ramakers from GLOW (light art festival) among others. 
2. Meeting other artists is also really important. I was especially struck by the works of Saskia 
Verleg and Adinda de Kousemaeker. 
Meeting the artists was still possible thanks to Manifestation that took place online besides 
the situation. 
3. I learned how to use OBS studio and I met Loek Daemen who helped a lot for our 
preparation for the pitch. 
4. I enjoyed the great energy of the Manifestation team and their effort to make everything 
possible.” 

 

 
 

Giulia Fuel 
“Manifestations gave me the opportunity and offered me the challenge to set (due to 
Covid-19,only virtually) my Graduation Work in an environment different from my Master 
Institute and I am glad that I had this chance right after getting graduated.  
 
Exhibiting for Manifestations and DDW put me in contact with VPRO, that scouted me to take 
part of its Pioneers contest.” 

 

Ana-Sofia Pelejero 
“This platform [Manifestations] helps me to get more recognition as a designer and to put 
myself as a strong designer on the market.”  
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Chloë Severien (deelnemer 2019, spin-off 2020) 
“Manifestations heeft een hele hoop voor mij opgeleverd! Zo heb ik daarna nog mee mogen 
doen aan MOAM pop-up expo, een lezing mogen geven bij BNO IMG LAB Pioniers in het 
Nieuwe Instituut en exposant in het Kantmuseum. Daarnaast ben ik door Bregje Lampe 
geinterviewd en was ik gevraagd voor een stuk in Volkskrant magazine (wat helaas niet 
doorging). Ook is er een artikel over mijn werk geschreven op Knittingindustry.com 
(https://www.knittingindustry.com/creative/in-conversation-with-chloe-severien-the-journey-to-
infinitely-reusable-knitwear/). 
Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder Manifestations. - 100000x dank! ” 

Malou Franken (deelnemer 2019, spin-off 2020) 
“Zoals ik eerder tegen Nikol zij ben ik nog altijd heel dankbaar voor de prachtige ervaring en 
de kans die jullie mij hebben gegeven. Jullie hebben de potentie van mijn werk/talent gezien 
en daardoor heb ik mijn boodschap kunnen overbrengen aan een groter publiek met veel 
bereik. Hier zijn vorig jaar mooie dingen uit voort gekomen.” 

Pia-Marie Stute (deelnemer 2019, spin-off 2020) 
“You guys did a really great job shifting to digital experiences this year. I imagine this was not 
easy, but it turned out really good! Fingers crossed we can visit Manifestations again in 
person next year!” 
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5. Spin-off Manifestations 2020 
Stichting Art & Technology organiseert Manifestations niet alleen om een breed publiek 
kennis te laten maken met de meest menselijke kant van technologie, maar ook om 
getalenteerde jonge ontwerpers en kunstenaars in contact te brengen met het bedrijfsleven, 
presentatie-instellingen en andersoortige opdrachtgevers. Daarom zorgt Manifestations 
ervoor dat de kunstenaars en ontwerpers veel media aandacht krijgen via de goede reputatie 
die Manifestations bij nationale en internationale media heeft verworven.  
 
Bright publiceerde dit jaar een artikel over Manifestations kunstenaars. Zes van 
Manifestations kunstenaars werden opgenomen als een aanrader en “de beste van de Dutch 
Design Week”.  
 

 
 
Diverse art-, expo- en festivaldirecteurs, ondernemers, modeontwerpers, journalisten, etc. 
toonden interesse in Manifestations kunstenaars van 2020, zoals VPRO, GLOW festival, 
STRP festival, Pitch Perfect, SETUP NL, Dutch Design Foundation, No Rocket Science, 
Fashionclash, Science LinX, Studio Hyperspace, Caravan Cultura, Gelderlander, Philips 
Museum, Hackerspace Nijmegen, Martech Studio, Eindhoven Dagblad, MAD lab, Lowlands, 
mmh design en communicatie, Next Nature Network, Oddstream, Brainport Development, 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Eindhoven247, Kunstloc Brabant, 
AlphaBeats, MAD emergent art center, K.O. Productions, VSB Fonds, Futurebites, De 
Nijmeegse Stadskrant, Holland Innovative, ThingsCon, Mestmag, Bureau Europa, Autres 
Directions, Gemeente Veldhoven, Gemeente Eindhoven, Dutch Technology Week, 
MediaMonks, CultuurStation Eindhoven, Studio YDID, RAUWKOST, Hogeschool van 
Amsterdam en meer. 
 
Deelnemers zijn door SETUP NL, VPRO,  gevraagd te presenteren of om contact te houden 
en verder te praten over mogelijke exposities.  
 
Uit de afgelopen edities is gebleken dat in de loop van het jaar nog allerlei spin-offs ontstaan. 
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Veel kunstenaars worden door ons geïntroduceerd bij professionals en pers, die later leiden 
tot concrete resultaten. Bijvoorbeeld een van de deelnemers van de editie 2019 werkte in 
2020 mee met een MOAM pop-up expo en was gevraagd een lezing geven bij BNO IMG 
LAB Pioniers in het Nieuwe Instituut en om te exposeren in het Kantmuseum.  
 
Op verzoek van de Canadese delegatie van het internationale festival ISEA stuurden we een 
“Best of Manifestations” plan op. Manifestations gaf een institutional presentatie van 1,5 uur 
en vier Manifestations kunstenaars van edities 2018 en 2019 waren uitgelicht in het 
kunstprogramma van het online symposium. Ook vertoonden we een filmprogramma en 
korte showvideo.  
 
Manifestations kunstenaars hebben in 2020 uitnodigingen gekregen van The Box Gallery in 
Denemarken. En veel deelnemende kunstenaars zijn na hun eerste presentatie op 
Manifestations ook elders te zien zoals bij: Night of the Nerds, RobotLove en Impossible 
bodies. De expositie van Manifestations in Second Life kreeg een vervolg expositie tijdens 
MAD emergent art center 25 Metaverse, het event om het 25 jarige bestaan van MAD 
emergent art center te vieren.  
 
Manifestations nam deel als extern expert deel aan de eindexamen beoordelingen van de 
afdelingen Advertising en de afdeling Grafisch, van de WDKA Rotterdam. 
 
Viola van Alphen, Manifestations creative director is uitgenodigd als spreker op het 
Sensorium Festival tijdens de Zlin Design Week 2021 in Tsjechië. Daar zal Viola een 
mini-conferentie over nieuwe mogelijkheden en virtuele werelden houden.  
 
We gaan bovendien de samenwerking aan met Tetem om een video te maken over de 
ethische noodzakelijkheid binnen de ontwikkeling van technologie. 
 
Ook is Manifestations opgenomen in de publicatie en het symposium Our Brave New World 
van Fontys Hogescholen. Our Brave New World gaat over hoe digitalisering en internet de 
creatieve industrie beïnvloeden en veranderen.  
 
En tot slot gaat Manifestations IMPAKT helpen met een nieuwsjaars Facefilter Battle om 
onze online communicatie spannender en creatiever te maken. En zo komen er wekelijks 
opdrachten en uitnodigingen binnen.  
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6. Marketing 
Door de persoonlijke inzet van velen en het ongekend aantal samenwerkingspartners op het 
gebied van marketing, sponsoring, sociaal domein en educatie zijn de marketing- 
doelstellingen ruimschoots gerealiseerd. 
 
Doelstellingen 

Verwacht Gerealiseerd 
Bezoekersaantallen (fysiek) 10.000 (bij deel fysiek) 7220  
Bezoekersaantallen (online) 10.000 57.932 
Rondleidingen 800 bezoekers 150 (22 groepen) 
Rondleidingen scholen n.v.t. n.v.t. 
Deelnemers aan workshops 300 120 (Maker Faire) 
Bezoekers van buiten de bubbel 1050 5020 
Samenwerking met bedrijfsleven, 50 50 
sociale en culturele instellingen  
Groei world wide volgers social media 1250 6072 
Social Media views n.v.t 301.002 
Social Media interactive n.v.t. 116.963 
 
Decentrale presentaties (fysiek) 

● Maker Faire Festival Eindhoven: 2.100 (120 workshop)  
● Refugees: 75 (in loop van 2021 wordt dit meer vanwege oppakken uitgestelde 

presentaties) 
● Elderly homes: 45 (in loop van 2021 wordt dit meer vanwege oppakken uitgestelde 

presentaties) 
● High Tech Campus: 5000 bezoekers  

 
Digitale presentaties  

● WEBSITE DDW.nl 
Tijdens de 10 dagen DDW ontvingen we 16.228 bezoekers op onze subpagina van 
Manifestations (exclusief de sub-pagina’s van kunstenaars, live streams, en optreden 
bij de tv-studio, etc). De cijfers liepen na het festival nog verder op.  
DDW over officiële cijfers: “Het festival bereikte honderdduizenden mensen via 
verschillende kanalen”  

● WEBSITE Manifestations.nl: 7.619 unieke bezoekers in oktober 2020, die 99.384 
pagina’s bezochten, in 18.789 bezoeken aan de website. En een verhoogd aantal 
bezoekers in sept (4.932 unieke bezoekers in september). 

● YouTube: 26.000 waarvan 10.000 “Livestream Overview Young Talents presented by 
curator”. 

● High Tech Campus: livestream 300, displays 2500 
● Zoom VIP tours: ca 150 bezoekers 
● ISEA: 5925  
● Livestreams: via verschillende kanalen boden we Livestreams aan, zoals op 

YouTube, Vimeo, Twitch, via de officiële Second Life marketing department, bekende 
gamers via hun eigen Twitch kanalen, meer. 

● Vimeo streams: 1860 views tijdens, veelvoud erna. 
● Second Life: onbekend aantal. 

 
Social Media  

● Facebook: 206.449 views 
● Instagram 77.047 views  - 3980 likes  
● Twitter 17.506 views 
● LinkedIn 8574 views 
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De communicatiecampagne is met behulp van vele partners, zoals High Tech Campus, 
Sociale werkplaatsen, Stichting Eindhoven Doet uitgezet. Manifestations banner stond op 
120 schermen van de High Tech Campus, een verzamelterrein high-tech bedrijven zoals 
TNO, Philips Signify en meer. Dit jaar hingen we daar in elk gebouw september t/m 
december. Google Adwords sponsorde Manifestations met een advertentietegoed waardoor 
we ons doel voor bannerreclame konden verwezenlijken.  
 

 
 
Free Publicity 
De free publicity is aanzienlijk toegenomen. Groot Eindhoven is de lokale weekkrant, en 
bereikt veel mensen die normaal nooit dit type cultuur bezoeken. Zij plaatsten een halve 
pagina artikel met grote foto, in full colour. Ze zijn fan van ons, en dat spettert van het artikel 
af. Zij schreven alleen over onze expositie, en niet over andere tentoonstellingen tijdens de 
Dutch Design Week. Bright en RTL Nieuws publiceerde een artikel over Manifestations 
kunstenaars. Zes van Manifestations kunstenaars waren opgenomen als een aanrader en 
“de beste van de Dutch Design Week”. Manifestations was ook te zien in diverse dagbladen 
(Eindhoven Dagblad, Financieel Dagblad, Algemeen Dagblad, Trouw, etc) en ook als één 
van “de tofste online tips van DDW 2020” van Mestmag en meer. In de bijlage onderaan een 
kort overzicht. In dit tweede document staat een volledig persoverzicht, en screenshots, 
social media en scans zijn te vinden via: 
https://www.manifestations.nl/Selectie-van-pers-en-social-media-screenshots-Manifestations
2020.pdf  
https://www.manifestations.nl/Korte-selectie-van-pers-en-social-media-screenshots-Manifest
ations2020.pdf 
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Statistieken Websitebezoek 
 

 
 
Statistieken Facebook  
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Statistieken YouTube  
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7. Toelichting Begroting 
We zijn einde zomer, nadat alle vergunningen binnen waren en alle losse eindjes rond leken, 
begonnen met de opbouw van Manifestations. We zijn zelfs eerder begonnen omdat we 
merkten dat de tours voor scholen snel vol waren. Door een paar dagen eerder dan de DDW 
opening open te gaan, hadden we de mogelijkheid om al deze groepen een plek te geven 
volgens de corona-maatregelen. Twee weken van te voren, op het moment dat we hoorde 
dat het fysieke deel niet meer door kon gaan, hadden we een groot deel van onze kosten al 
gemaakt:  alle naambordjes, banners, doeken, vrijwilligers instructies en roosters, ingeplande 
tours afspraken met tour guides, vrijwilligers en locatiemanagers. Ook ons licht- en AV team 
was al begonnen om aan de definitieve plattegrond te werken.  
 
Na de klap moest er snel geschakeld worden. We besloten meer in te zetten op de online 
teams: marketing omslag richting online en extra inzet voor digitale werelden. We hebben 
ons meer gericht op het aantrekken van online deelnemers en persaandacht te genereren 
voor ons digitale festival. We dachten eerst nog eventueel een kleinschalige editie in het 
voorjaar van 2021 te kunnen organiseren. Maar uiteindelijk kwam het niet uit, alle 
kunstenaars wilden we volledig uitbetalen: zeker omdat de kunstenaars extra hard moesten 
werken door snel online video’s te maken, 3D rooms in te richten en meer. Waar we konden 
besparen op opbouwkosten, hebben we uiteindelijk dus meer uitbetaald aan ons online 
team. Wel gaan we dit voorjaar zodra het kan weer door met de kleinschalige decentrale 
presentaties.  
 
Bovendien zijn we door alle extra planning en het uitwerken van verschillende scenario’s dit 
jaar extra druk bezig geweest. In Eindhoven was iedereen de hele zomer door hard aan het 
werk met het vinden van alternatieve locaties (9de verdieping Veemgebouw was door de 
Veiligheidsregio afgekeurd vanwege topdrukte op wijk Strijp-S en de liften), nieuwe 
vergunningen, maar ook met het benaderen van de verschillende buiten de bubbel 
doelgroepen.  
We hebben afgelopen zomer voor elk corona scenario aan de Veiligheidsregio gedetailleerde 
plattegronden aangeleverd, waardoor het duidelijk was wat de vrije loopruimte was, zodat 
per situatie er bepaald kon worden hoeveel mensen tegelijkertijd binnen mochten zijn, er 
kwam een bezoekers telbord bij de ingang, hadden extra kleine tour-guide groepen 
georganiseerd, met meer tourguides, etc, etc. Kortom, uiteindelijk hebben we dit jaar door de 
vele onzekerheden extra veel werk moeten verzetten. Maar achteraf zijn we heel blij dat we 
een digitale editie hebben kunnen organiseren en dat er online zoveel bezoekers op 
Manifestations afkwamen om de nieuwste mediakunst van 2020 te ontdekken. Ondanks 
onze extra inspanningen, zijn we tevreden met hoe het is gegaan.  
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8. Verbeteringen ten opzichte van de Editie 2019
 

- 15 jaar geleden organiseerden wij al virtuele edities van ons festivals: gericht op onze 
internationale en/of minder valide bezoekers. In 2020 kwam deze kennis, het netwerk en 
onze kracht enorm van pas. We waren ook verbaasd om te ontdekken dat er meer 
mensen zich in virtuele communities begeven dan we dachten, ook in Brabant. Door 
gebruik te maken van open platforms, en genoeg ruimte te geven, hebben we dit nieuwe 
netwerk aangeboord.  

- Dankzij corona zijn er ook diepere verbindingen met culturele, bedrijfs- en sociaal domein 
partners ontstaan. Mede dankzij onze partners konden we ook dit jaar (online) talloze 
perstours, financiers tours, redacteurentours organiseren. We hadden dit jaar zelfs de 
grootste blinden-tour als ooit tevoor. 

- Vanwege corona hebben we niet ingezet op externe inhuur van fotografen en 
videomakers die langskomen tijdens het festival, maar hebben we de kunstenaars 
gestimuleerd zelf duidelijke en representatieve foto’s te maken, organiseerden we pitch 
workshops en hebben we teksten laten schrijven voor de kunstenaars die op ddw.nl elk 
een eigen pagina kregen. 

- We hebben GBO en Sioux voor de 4de maal als sponsors verbonden aan de Young 
Talent Award wat een bedrag van 1.000 euro opleverde voor de winnaar en zijn met het 
hele jury team continu op zoek naar het verstevigen van kansen en verbindingen voor 
Young Talents. 

- De DDW had altijd ism FRAME een eigen shop voor jonge ontwerpers, ze zijn hiermee 
na 2018 gestopt. Daarom hebben wij die functie, ism kringloopwinkel-vrijwilligers van 
Emmaus, op ons genomen, met veel deelnemende jonge ontwerpers (o.a. KONT 
magazine, Marina Toeters, Teddy Kamper, Tamar Yogev en anderen), buurthuizen en 
sociale organisaties. Dit jaar werd dat lastminute (we waren al aan het opbouwen) online, 
volgend jaar hopelijk weer fysiek. 

- We werden door DDW genoemd als een van de beeldbepalende locaties van DDW.  
Voor het 3de jaar waren we wederom vooraan op de website van de DDW zichtbaar en 
we werden in alle persberichten vanuit DDW genoemd www.ddw.nl  en in de after- en 
tussentijdse video’s en talkshows. We kregen complimenten van DDW en hun website 
makers, dat wij optimaal ingezet hebben op zichtbaarheid en functionaliteiten van de 
website: live streams, live chats, DDW-3D-rooms, tours en meer. We weten dat elke 
doelgroep zijn eigen voorkeur heeft, dus zetten in om op alle fronten te staan als een 
huis, met kwaliteit. 

- We zijn officieel BrabantC partner om delen van Manifestations nationaal en 
internationaal te presenteren, o.a. bij Rijeka Culturele Hoofdstad 2020, Geekpicnic 
Moskou en St Petersburg en meer. Die presentaties zijn tijdens corona afgezegd, 
vooruitgeschoven of online gepresenteerd (apart project: o.a. ISEA Canada). 

- Het vinden van financiële sponsors is door corona op een lager pitje gezet. Dit is jammer 
omdat we begin 2020 juist klaar stonden hier flink op in te zetten.  Wel hebben we meer 
diepgaande relaties opgebouwd, waarvan we hopelijk de vruchten later plukken.  

- Creatief directeur Viola van Alphen zat ook in het Corona-App Expert team van MinVWS. 
Vanuit onze creatieve technologie hebben we dit jaar bijdragen geleverd aan de 
ontwikkeling van de nieuwe app. 
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- Het is gelukt om academies meer bij Manifestations te betrekken. Een aantal academies 
heeft meegewerkt, inhoudelijk en ook financieel. Wederzijds zijn er programma’s opgezet 
om kunstenaars beter voor te bereiden door aan hen onder andere de volgende vragen 
voor te leggen: “Wat wil je bereiken en hoe werk je daar naartoe. Met welke header wil je 
in de kranten staan?” 

- We zien mogelijkheden om onze kennis & expertise over het opzetten en uitvoeren van 
digitale festivals in de markt te zetten en te delen met andere (inter)nationale festivals en 
culturele organisaties.  

 
Tips en verbeterpunten voor de Editie 2021 

- We hebben in 2020 de Young Talents verbonden aan ontwikkelprogramma’s en 
coachingsgesprekken. In 2020 waren er coachingsgesprekken voor alle young talents 
(dus niet alleen voor de winnaars), door de juryleden, elk vanuit hun eigen expertise. 
We hebben echter de indruk dat er nog meer mogelijkheden bestaan om jonge 
talenten bij te staan in hun ontwikkeling. Dat evalueren we ieder jaar met de jury 
opnieuw.  

- Kunstenaars begrijpen soms niet goed waarom ze op tijd foto en teksten moeten 
aanleveren: omdat het in september al met journalisten (o.a. RTL en VPRO) wordt 
gedeeld, en wordt herschreven door ons communicatieteam, om in 1 x de aandacht 
van de bezoeker te kunnen vasthouden. Het kost veel tijd om steeds reminders te 
sturen. We gaan ons beraden hoe we dat beter kunnen doen. Onze collega festival 
organisatoren van o.a. de Maker Faire Eindhoven zeggen dat zij dit jaar dezelfde 
ervaringen hadden: erger dan ooit tevoren. 
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9. Partners 
De Stichting Art & Technology heeft door het organiseren van Manifestations goede 
contacten met partners in de stad Eindhoven, de regio, landelijk en internationaal. Naast de 
bestaande partners zijn er nieuwe toegevoegd. We zijn onderdeel van een actief ecosysteem 
in regio Eindhoven en daarbuiten met veel wederzijdse input en waardering. 
 
Fondsen 

- Cultuur Eindhoven  
- Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
- Mondriaanfonds 
- VSB fonds 
- Pictoright 
- BrabantC (internationalisering, Triple M) 

 
Sponsors 

- GBO & Sioux sponsoren Young Talent Award winnaar en coaching trajecten 
vanuit tech & marketing perspectief. 

- DDW zette Manifestations lang in de spotlight: in onze opbouw periode stonden 
we een week lang bovenaan hun social media. En tijdens de DDW vaak 
bovenaan de website ddw.nl 
 

Partners 

- Universiteit Eindhoven en Twente: partners in financiën, lesprogramma. 
- Dutch Design Week: partner in promotie, uitvoering, inhoud, kern 

expositieontwerp, tours, etc. 
- BrabantC: met dank aan de ondersteuning van BrabantC wordt er onderzocht of 

er duurzame partners financieel steviger bij Manifestations betrokken kunnen 
worden. 

- Nederlandse kunstacademies o.a. KABK Den Haag, Minerva Groningen, HKU 
Utrecht, Avans Den Bosch, WDKA Rotterdam (diverse vakgroepen), etc: 
promotie, inhoud, lesprogramma, tussentijdse beoordelingen. 

- We werkten met een aantal gast-curatoren en mensen die tips geven:  Meestal 
mensen verbonden aan kunstacademies (o.a. Ine Poppe - WDKA, Eric Jan 
Kamerbeek - Fontys, Janine Huizenga – IMD KABK, Rene Pare - MAD), etc. 

- Holst centre: nieuwe uitvindingen, presentatie, koppeling kunstenaars 
- Unbore: kunstorganisatie in Venetië (de directeur was, meer dan 10 jaar geleden, 

ooit onze medewerker) samenwerking voor toekomst, promotie, en corona 
kennisuitwisseling. 

- Geekpicnic, Rijeka Culturele Hoofdstad 2020, en meer: uitgestelde of afgestelde 
presentaties ivm corona. 
 

Sociale partners 

- Gemeente Eindhoven Sociaal Domein: kennis en inzicht in het Sociaal Domein, 
en kennismaking met nieuwe partijen (zie hoofdstukje Programma Buiten de 
Bubbel). 

- MAD emergent art center: partner in vrijwilligers, apparatuur. Nauwe 
verbondenheid sinds 4 jaar. 
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- Stichting Eindhoven Doet: partner in vrijwilligers en promotie (en wij gaven hun 
een tour) 

- Emmaus: kringloopwinkel waar sommige medewerkers een daklozen of 
vluchtelingen achtergrond hebben: zij helpen kunstenaars, runnen de design 
shop, info desk, transport en meer. En ze presenteerden eigen kunst en oud 
Dutch Design. Materialen, keukengereedschap, slaapspullen voor internationale 
gasten en meer. 

- Refugeeteam: partner in vrijwilligers 
- Zonnebloem Jongeren: rondleidingen, presentaties, modeshow 
- Turkish Professional Network Eindhoven (TPN-E): rondleidingen 
- Hyperspace Instituut: stagiaires, advies, nauw inhoudelijk betrokken, gericht op 

innovatie. 
- Centrum voor Duurzaamheid De Omslag/werkgroep Kobane (vluchtelingen 

organisatie): pilot Modeshow door modekunstenares Agnes van Dijk 
(Manifestations) voor vrijwilligers, leden en gasten 

- Stichting Meerpaal/KBO (Katholieke Bond Ouderen): preview modeshow  
- Vitalis (Zorgcentrum Wilgenhof en meer): modeshow van Agnes van Dijk 

(Manifestations) voor de bewoners  
- Dynamo: gezamenlijke modeshowproject 
- Vluchtelingenwerk: presentaties over kunst (educatie) en deelname aan de 

organisatie van Manifestations (meedoen/integratie) 
- Cultuurstation (het kenniscentrum voor cultuuronderwijs en de bemiddelaar 

tussen het onderwijs en aanbieders van cultuureducatie in de regio Eindhoven): 
Kunst en Techniek workshops en gastlessen 

- GGZE (Geestelijke gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving): 
presentaties  

- Combinatie Jeugdzorg: presentaties  
- Stichting Ik Wil: presentaties  
- NEOS: presentaties  

 
Educatieve partners 

- Summa college: MBO school. De samenwerking is  gericht op nauwe 
verbondenheid en langdurige samenwerking. Goede contacten met vakgroepen 
Hospitality, Fashion, Summa Plus (anderstaligen). Tours voor Summa Plus 
(anderstaligen) en Summa Fashion studenten. – uitgesteld ivm corona. 

- SBO De Reis van Brandaan – uitgesteld ivm corona. 
- Avans Hogeschool: tours, en Best of Manifestations expositie Avans Den Bosch: 

kunst als inspirerende beeldtaal die studenten aanzet tot anders denken over 
oplossingen binnen hun vakgebied Veiligheid (digitale alternatieven voor 
camera’s). 

- Fontys: onderzoek naar het betrekken van internationals bij Manifestations, als 
verplichte studie-opdracht. Voordeel: betrekken nieuwe doelgroepen. 

- Sint Lucas: ontwerp flyer en artwork als studieopdracht: tegelijkertijd brachten we 
de klas in aanraking met de thematiek. – uitgesteld ivm corona. 

- Eckart College – uitgesteld ivm corona. 
- CultuurStation Frits Philips Lyceum: workshops – uitgesteld ivm corona. 
- Stedelijk College  – uitgesteld ivm corona. 
- KABK Den Haag: previews, voorstellen jonge talenten, betrekken in feedback 

vanuit het veld om presentatie beter te maken, tijdens de opleiding. 
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- WDKA Rotterdam: previews, voorstellen jonge talenten, betrekken in feedback 
vanuit het veld om presentatie beter te maken, tijdens de opleiding. 

- HKU Utrecht: previews, voorstellen jonge talenten, betrekken in feedback vanuit 
het veld om presentatie beter te maken, tijdens de opleiding. 

- Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
(TNO): nieuwe uitvindingen, presentatie, koppeling kunstenaars – presentatie 
uitgesteld ivm corona. Wel presentatie kunstwerk bij o.a. TNO in de High Tech 
Campus in December 2020. 

 
Marketingpartners 

- High Tech Campus: Partner in promotie en verbindingen leggen. Al drie jaar een 
nauwe verbondenheid. Netwerkevent, promotie van veelbelovende StartUps High 
Tech Campus, via Wisdom of the Crowd project. Sept, Okt, Nov, Dec 
zichtbaarheid op hun 120 schermen op de High Tech Campus van het 
Manifestations festival. 

- Stichting Eindhoven Doet: partner in promotie. 
- Google Adwords sponsorde met een advertentietegoed. 
- Flickr fotowebsite gaf ons een gratis PRO account.  
- Andere partners  (academies, partners en deelnemers)  
- We hebben diverse fans: particulieren en organisaties (mensen die werken bij 

DDW, MAD, Eindhoven Doet, meer) die helpen qua inhoud, promotie, spullen, 
handjes en meer. Omdat ze vanuit intrinsieke motivatie betrokken zijn bij de 
thematiek en de vorm van Manifestations: en wie wil er nou geen “lievere 
toekomst”?.  
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Quotes partners en professionele bezoekers 

 

Theo Ploeg, Studio Hyperspace 
“It's ironic: living in the heart of Strijp-S,but visiting Dutch Design Week 2020 online. As 
always, Manifestations offers interesting experiments that raise questions about our tendency 
to always see the other (either human, sentient or technological) as the problematic monster 
and encourages us to think in different metaphors.” 
 
“Well done Manifestations 2020. 
Let’s hope we can meet up offline again next year. Nothing beats a direct interaction with a 
piece of design or art and a talk with the designer or artist afterwards.” 

Albert Zeeman, Marketing services director GBO Innovation makers 
Bericht op Linkedin:  “Vandaag is de winnaar bekend geworden van de Sioux & GBO Young 
Talent Award 2020. Nazli Inci is met haar werk 'Speedqueen' de winnaar van editie 2020. Als 
jury-lid heb ik 5 jonge, krachtige talenten zien pitchen. Een fijne inspirerende middag - 
volgens de RIVM richtlijnen - in een bijzondere periode.” 

Marina Toeters, Fashion Tech Farm 
“It was a pleasure to see so many high quality, provocative, critical and beautiful projects 
selected by Viola van Alphen.” 

Erwin van de Zande – Bright (RTL):  
"Manifestations slaagt er elk jaar weer in om te laten zien wat er gebeurt als kunst en 
technologie elkaar raken met sterke curatie en verrassende werken. Het event doet dat op 
een voor Nederland unieke manier en toont wat wij met technologie doen en andersom wat 
technologie met ons doet." 

Jacques Gramser, partner en directeur GBO innovation makers  
“Innovatie en technologie komen met de menselijk dimensie samen. Vernieuwing is de kern 
van ons werk en is daarom ook een belangrijk criterium.” 

Mark Hoevenaars, Strategy & Marketing director Sioux:  
“Technologie heeft een grote impact op ons leven. Daarom willen wij als technologiebedrijf 
de discussie aangaan over de ethische aspecten die hier omheen hangen. Manifestations is 
een visionaire tentoonstelling met werk dat de complexiteit van technologie omarmt.” 

Eric van Eerdenburg - Lowlands:  
“Manifestations is een interessante tentoonstelling, waar dingen aan de rand van 
ontwikkelingen zitten, die je niet snel ergens anders tegenkomt. Ik vond het zeer geslaagd: 
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dingen op je lichaam laten groeien, slijptollen, dolls. Wat ik leuk vind aan Viola’s keuze als 
curator, is dat het heel edgy is: het heeft weinig woorden nodig om te spreken. Lowlands zie 
ik niet als museum of galerie, maar als een plek waar je de voorhoede van dingen kunt zien. 
Dat is ook onze missie: wat komt eraan, hoe kunnen we daarin innovatief zijn? Ik vind het 
belangrijk dat dingen instant iets oproepen. Ik zie een eventuele samenwerking voor me".  

Peter Kentie - Directeur Citymarketing Eindhoven 365:  
“Ik ben onder de indruk van de kwaliteiten van het team van Manifestations. Manifestations 
selecteert o.a. op kwaliteit en toegankelijkheid (en dus de Marketingvalue) van de werken, 
heel belangrijk, dat is heel goed voor de uitstraling van Brabant. Manifestations is een 
waardevolle aanvulling in het bestaande aanbod: Manifestations is in een experimentele en 
speelse niche gesprongen. Technologie groeit in een razend tempo, laten wij toonaangevend 
in de wereld zijn hoe we daarmee om gaan. Eindhoven365 gelooft in het concept 
Manifestations en het potentieel ervan.” 

Cultuur Eindhoven 
“Meerwaarde voor de stad 
De commissie vindt dat Manifestations als toegankelijk programma van toegevoegde waarde 
is op het aanbod van de stad. Ze constateert dat het bevragen van technologie niet uniek is 
maar dat Manifestations dat op een eigen wijze invult waarbij het autonome karakter van 
design goed naar voren komt. De commissie is positief over de diverse samenwerkingen die 
worden beschreven in de aanvraag zowel uit Eindhoven als (inter-)nationaal. Ze is van 
mening dat Manifestations bijdraagt aan een beter evenwicht in de culturele keten door 
kunststromingen te presenteren die vaak ondergesneeuwd worden door design.“ 

Commissie Stimuleringsfonds 
“De adviescommissie is positief gestemd over de wijze waarop Manifestations als platform 
functioneert. Ze stelt dat het festival een onderscheidende positie heeft als plek voor makers 
en ontwerpers op het gebied van digitale cultuur binnen de Dutch Design Week. Door de 
koppeling met de DDW kan het festival een groot publiek bereiken en volgens de commissie 
slaagt de organisatie erin een laagdrempelig evenement te organiseren dat met interesse en 
enthousiasme wordt bezocht. De commissie heeft waardering voor de deskundigheid van de 
organisatie. Ze heeft er vertrouwen in dat er met het team van gastcuratoren en door de 
samenwerkingen met academies goed wordt kan worden ingespeeld op actuele 
ontwikkelingen in het vakgebied. Ook is de commissie ervan overtuigd dat deelname aan het 
festival met haar springplankfunctie van grote waarde is voor de jonge talentvolle makers.” 

Mondriaanfonds 
“De commissie waardeert de manier waarop Art & Technology met het event Manifestations 
jong en onontdekt talent onder de aandacht brengt van professionals, maar ook toegankelijk 
is voor een breed publiek. Zij is te spreken over het randprogramma en de diverse 
samenwerkingen en het feit dat de organisatie zich inzet voor versterking van het culturele 
klimaat in Brabant. Zij hoopt dat het live event op een later tijdstip alsnog kan plaatsvinden, 
zodat de netwerkfunctie van het project volledig tot zijn recht kan komen.” 

Ellen Rass, Dutch Design Week Head of Funds and Finance 
"Manifestations is 1 van de acht beeldbepalende locaties van DDW”  
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Nicole Dubois, Voortgezet Onderwijs Anderstaligen (VOAT) Teamleider, 
SummaPlus  
Het was een feest om met de klas naartoe te mogen, voor iedereen is er wel iets 
interessants te zien! Kennismaken met deze tak van cultuur is voor leerlingen heel 
vernieuwend. […] 
Voorstelling was aantrekkelijk voor onze studenten (ook interactieve dingen!) 
De rondleiding had een ontzettende meerwaarde voor mij, maar ook voor de groep!! 
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Bijlage 1. Manifestations in de Media, o.a 
 
Hierbij een kort overzicht. In dit tweede document staat een volledig persoverzicht, en 
screenshots, social media en scans zijn te vinden via:  

https://www.manifestations.nl/Selectie-van-pers-en-social-media-screenshots-Manifestations
2020.pdf  
https://www.manifestations.nl/Korte-selectie-van-pers-en-social-media-screenshots-Manifest
ations2020.pdf 
 
Nationale kranten en tijdschriften 
Financieel Dagblad (FD), Nick Kivits “Swipen op je jas” 30 september 2020 
 
Algemeen Dagblad, diverse andere kranten 
 
Groot Eindhoven, pagina 19, Rob Weekers, “Innovatief en met een scherp randje”, 30 sept 
2020 (wijkkrant: halve pagina, grote foto!) 
 
Trouw, Willem Schoonen, “Goedemorgen Sleutelen aan je baby”, 26 nov 2020 
 
Eindhovens Dagblad (ED), Dominique Elshout, “‘Peaceman’ predikt vrede in Eindhoven”, 23 
okt 2020 
 
Eindhovens Dagblad (ED), pagina 8, Rob Schoonen, “Jurken van inlegkruisjes en bladeren 
in het verzorgingshuis in Eindhoven ”, 6 okt 2020 
 
Eindhovens Dagblad (ED), Vanda van der Kooi, “Emmaus Eindhoven zamelt geld in voor 
nieuwe bus”, 15 april 2020 
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Maandenlang voorop de DDW.nl website. 
https://www.thisiseindhoven.com/en/visit/things-to-do/events/3649885285/ddw-manifestation
s 
 
https://ddw.nl/en/magazine-archive/534/7-sneak-previews-for-ddw20  
 
https://www.holland.com/global/tourism/activities/events/dutch-design-week.htm 
  
http://expatspousesinitiative.org/2020/10/01/the-major-events-in-eindhoven-under-covid-19-
measurements/ 
 
https://innovationorigins.com/dutch-design-week-2020-will-be-held-online/  
 
https://indebuurt.nl/eindhoven/agenda/ddw-art-tech-fun-robots-wearables-egirls-at-manifestat
ions~126859/  
 
https://www.ad.nl/eindhoven/jurken-van-inlegkruisjes-en-bladeren-in-het-verzorgingshuis-in-e
indhoven~a97158d94/  
 
https://www.ad.nl/eindhoven/emmaus-eindhoven-zamelt-geld-in-voor-nieuwe-bus~ac5bfb4b/  
 
https://www.dynamo-eindhoven.nl/inspirerende-creaties-in-dynamo-uitnodiging-manifestation
s-ddw/ 
 
https://fd.nl/fd-persoonlijk/1355989/swipen-op-je-jas  
 
https://www.designdigger.nl/2020/06/08/corona-prooff-dutch-design-week-met-beperkt-studio
bezoek-en-uitgebreid-online-programma/  
 
 
Pers tijdens DDW 

http://www.brabantc.nl/nieuws/its-a-virtual-virtual-world/  
 
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5190756/dutch-design-week-2020-dit-jaar-virtueel-onze-ti
ps  
 
https://ddw.nl/en/magazine-archive/604/monsters-manifestations  
 
https://www.designdigger.nl/2020/10/19/ddw-tour-dag-1-facefilters-rembrandt-selfies-en-zelfh
ulp-design/  
 
https://www.mestmag.nl/artikelen/dutch-design-week-2020-de-tofste-online-tips-9203  
 
https://www.grooteindhoven.nl/nieuws/algemeen/1013511/-innovatief-en-met-een-scherp-ran
dje-  
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http://www.brabantc.nl/nieuws/its-a-virtual-virtual-world/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5190756/dutch-design-week-2020-dit-jaar-virtueel-onze-tips
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5190756/dutch-design-week-2020-dit-jaar-virtueel-onze-tips
https://ddw.nl/en/magazine-archive/604/monsters-manifestations
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https://www.grooteindhoven.nl/nieuws/tentoonstelling/1012919/manifestations-2020-monster
s 
 
https://pioniers.op.vpro.nl/pioniers/anouk-lemm  
 
https://pioniers.op.vpro.nl/pioniers 
 
https://studiohyperspace.net/interventiondesign/2020/10/22/manifestations-at-ddw-we-are-all
-monsters/  
 
https://gbo.eu/sioux-gbo-young-talent-award-2020/  
 
https://studio040.nl/televisie/gemist/040nieuws/c05aaf69-15ca-4619-9526-886a3196887b/jor
ritsma-is-te-druk-voor-bloemen-van-peaceman  
 
https://issuu.com/uitineindhoven/docs/20006_uit_eindhoven_oktober_nr_6_-_2020_issuu__1
_/s/11037236  
 
https://mailchi.mp/uitineindhoven/2043 
 
https://issuu.com/uitineindhoven/docs/20006_uit_eindhoven_oktober_nr_6_-_2020_issuu__1
_  
 
https://www.ad.nl/utrecht/hoe-ver-ga-je-om-je-kind-knapper-of-slimmer-te-maken-de-baby-bui
lder-van-bertrand-28-zet-je-aan-het-denken~a578f3fa/ 
 
https://www.twice.nl/en/events/online-special-ddw-drinks-pitches-demos-21-oct-2020  
 
https://www.linkedin.com/pulse/sioux-gbo-young-talent-award-2020-albert-zeeman-mm/  
 
https://www.kabk.nl/agenda/kabk-alumni-at-dutch-design-week-2020  
 
https://allevents.in/eindhoven/ddw-art-tech-fun-robots-wearables-egirls-at-manifestations/200
020163948032  
 
http://www.findglocal.com/NL/Eindhoven/305006939858784/Manifestations  
 
https://drinkspitchesdemos.com/wp-content/uploads/2020/11/DPD-21-oct-DDW.pdf  
 
https://www.meetup.com/nl-NL/Drinks-Pitches-Demo-s/events/273897557/  
 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6723981701741195264/  
 
https://www.linkedin.com/posts/woertman_innovation-eindhoven-impact-activity-6723910812
706078720-uxI_/  
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https://www.twice.nl/en/events/online-special-ddw-drinks-pitches-demos-21-oct-2020
https://www.linkedin.com/pulse/sioux-gbo-young-talent-award-2020-albert-zeeman-mm/
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http://v.marketingautomation.services/view?k=2&c=308461538&j=127105025026&l=MzcwM
TAxNjA3NjW2BAA&utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=MzcwMTAxNjA3Nj
W2BAA&sseid=MzI0MjI3NzE1NgAA&jobid=543a2533-c92d-4442-993e-bc68cda8e89a 
 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6723977736492347392/?act
orCompanyId=51596815  
 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6724299577031311360/?act
orCompanyId=51596815  
 
https://mailchi.mp/brabantc/nieuwsbrief-brabant-c-okt-4462166?e=0e65f29bcf 
 
https://frontpage.fok.nl/nieuws/838830/1/1/50/geniet-online-van-manifestations-tijdens-de-dut
ch-design-week-2020.html  
 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6725008682075140096/ 
 
https://www.sioux.eu/about-sioux/news/nazli-inci-wins-sioux-gbo-young-talent-award/ 
 
https://echtvirtuell.blogspot.com/2020/10/sl-blog-lab-gab-folge-39-am-freitag-um.html  
 
https://www.linkedin.com/posts/jorisvanderwaart_art-tech-fun-robots-wearables-egirls-manife
stations-activity-6725727906108096512-_QdV 
 
https://twitter.com/marlijngelsing/status/1317075098231312384 
 
https://twitter.com/Manifestations_/status/1309915521584975873 
 
https://twitter.com/Manifestations_/status/1303043717138452486 
 
https://twitter.com/SecondLife/status/1319685272561274882 
 
https://twitter.com/SiouxSource/status/1319278214234083328 
 
https://twitter.com/HighTech__Plaza/status/1318935058120626178 
 
https://twitter.com/MESTMagazine/status/1318838190023860224 
 
https://twitter.com/HighTech__Plaza/status/1318511489398046726 
 
https://twitter.com/Windkracht11/status/1318220506093572096 
 
https://twitter.com/DenTadsio/status/1317627508385251329 
 
https://twitter.com/Bright/status/1317414599256395776 
 
https://twitter.com/saussems/status/1317412209035718656 
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6723977736492347392/?actorCompanyId=51596815
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6723977736492347392/?actorCompanyId=51596815
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6724299577031311360/?actorCompanyId=51596815
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6724299577031311360/?actorCompanyId=51596815
https://mailchi.mp/brabantc/nieuwsbrief-brabant-c-okt-4462166?e=0e65f29bcf
https://frontpage.fok.nl/nieuws/838830/1/1/50/geniet-online-van-manifestations-tijdens-de-dutch-design-week-2020.html
https://frontpage.fok.nl/nieuws/838830/1/1/50/geniet-online-van-manifestations-tijdens-de-dutch-design-week-2020.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6725008682075140096/
https://www.sioux.eu/about-sioux/news/nazli-inci-wins-sioux-gbo-young-talent-award/
https://echtvirtuell.blogspot.com/2020/10/sl-blog-lab-gab-folge-39-am-freitag-um.html
https://www.linkedin.com/posts/jorisvanderwaart_art-tech-fun-robots-wearables-egirls-manifestations-activity-6725727906108096512-_QdV
https://www.linkedin.com/posts/jorisvanderwaart_art-tech-fun-robots-wearables-egirls-manifestations-activity-6725727906108096512-_QdV
https://twitter.com/marlijngelsing/status/1317075098231312384
https://twitter.com/Manifestations_/status/1309915521584975873
https://twitter.com/Manifestations_/status/1303043717138452486
https://twitter.com/SecondLife/status/1319685272561274882
https://twitter.com/SiouxSource/status/1319278214234083328
https://twitter.com/HighTech__Plaza/status/1318935058120626178
https://twitter.com/MESTMagazine/status/1318838190023860224
https://twitter.com/HighTech__Plaza/status/1318511489398046726
https://twitter.com/Windkracht11/status/1318220506093572096
https://twitter.com/DenTadsio/status/1317627508385251329
https://twitter.com/Bright/status/1317414599256395776
https://twitter.com/saussems/status/1317412209035718656


 

https://twitter.com/martinaJBraponi/status/1317371009775865856 
 
https://twitter.com/yaropol80/status/1317240625192980480 
 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6724674792621957120/?act
orCompanyId=51596815 
 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6724277341855469568/?act
orCompanyId=51596815 
 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6720338587809849344/?act
orCompanyId=51596815 
 
Radio Patapoe - Amsterdam: 
https://drive.google.com/file/d/1kgpUMqiAqsnK5JPGBfh_MLiDu1xdheyX/view?usp=sharing 
 
 

Een aantal websites noemen Manifestations niet, maar schreven wel verslagen 
over onze deelnemers 
 
https://www.join-ils.nl/single-post/trend-book-ddw-2020  
 
https://www.nu.nl/klimaat/6084834/een-virtuele-tour-langs-duurzame-ontwerpen-op-de-dutch
-design-week.html  
 
https://www.ed.nl/eindhoven/peaceman-predikt-vrede-in-eindhoven~aba0273e/  
 
https://www.ed.nl/eindhoven/peaceman-eindhoven-is-terug-van-nooit-weggeweest-een-herni
euwde-kennismaking~a78506c2/ 
 
https://www.ed.nl/eindhoven/ddw-baas-beleeft-design-evenement-noodgedwongen-vanuit-zij
n-tuinhuis~a4c56755/ (in video beeld 2018 (00:42 – 00:51) was bij Manifestations)  
 
https://www.duic.nl/algemeen/utrechtse-ontwerper-laat-mensen-genetisch-modificeren-met-b
aby-builder/  
 
https://www.trouw.nl/wetenschap/de-baby-builder-laat-zien-de-verleiding-het-dna-van-je-baby
-te-manipuleren-is-moeilijk-te-weerstaan~b0385f8e/  
 
https://www.destentor.nl/algemeen/je-kind-knapper-of-slimmer-maken-de-baby-builder-van-b
ertrand-28-zet-je-aan-het-denken~a578f3fa/  
 
https://www.designperron.nl/?pgid=keib5yza-c15634fb-7c3e-4918-8e56-8d2dba30a8cd  
  
Financieel Dagblad: https://archive.is/RI7CA 
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https://www.trouw.nl/wetenschap/de-baby-builder-laat-zien-de-verleiding-het-dna-van-je-baby-te-manipuleren-is-moeilijk-te-weerstaan~b0385f8e/
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https://archive.is/RI7CA


 

Video’s 
Opening DDW20: https://vimeo.com/469246637  (49:11 – 49:20; 50:24 – 50:26) 
 
DDW20 Jeroen Junte, “For Starters” met Viola van Alphen: 
https://ddw.nl/en/video/47/for-starters  
 
DDW20 Jeroen Junte, “For Starters” met Nazli Inci: https://ddw.nl/en/video/55/for-starters  
 
DDW20 Design Pitch – Viola van Alphen: https://vimeo.com/468886868  
 
DDW20 Diverse dag-compilatie video’s. 
 
DDW20 Aftermovie: https://ddw.nl/en/news/612/check-out-the-aftermovie-of-ddw20  
 
Drinks, Pitches & Demos Live: https://www.youtube.com/watch?v=e3EPb1cABVE  
 
Manifestations 2020: https://vimeo.com/468778660 
 
Uitleg Thema Manifestations: https://vimeo.com/469113733  
 
Second Life Compilation: https://vimeo.com/475646764  
 
 
Manifestations tijdens ISEA 2020 

https://art2020.isea-international.org/artists/  
 
https://art2020.isea-international.org/manifestations-festival/  
 
https://art2020.isea-international.org/art-portfolio/danielle-ooms/  
 
https://art2020.isea-international.org/art-portfolio/jip-van-leeuwenstein/  
 
https://art2020.isea-international.org/art-portfolio/tim-dekkers/  
 
https://art2020.isea-international.org/art-portfolio/maartje-dijkstra/  
 
Voor sfeerbeelden en screenshots van Social Media en Pers, zie het volgende document: 
Manifestations 2020 - Verslag deel 2.  
https://www.manifestations.nl/Selectie-van-pers-en-social-media-screenshots-Manifestations
2020.pdf  
https://www.manifestations.nl/Korte-selectie-van-pers-en-social-media-screenshots-Manifest
ations2020.pdf 
 
De rondleiding movies, Young Talent Award en meer van Manifestations 2020: 
https://www.youtube.com/user/ViolaSand/videos  
en onze Flickr foto pagina: www.flickr.com/manifestations 
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Quotes 
“We hebben jullie ook opgenomen in de Design Recap van vandaag, die komt zometeen 

online! 
Oké heel leuk! Wij hebben wel zin in een second life feestje! “ 

Jip Bierkens – Communicatie Team Dutch Design Week 
 

“Kunst, technologie en plezier! 🌸 kunstenaars die op een grappige, spectaculaire of 
controversiële manier de matches tussen mens en technologie onderzoeken.” 

 
“Ik krijg jeuk van sommige overtuigde mensen in de kunst- en design wereld, maar jij neemt 
jezelf niet zo serieus, dat geeft ruimte, en is heel fijn, Ik zie teveel greenwashing en mensen 
die dingen presenteren vanuit een ego of overtuigdheid, of business en banen zoeken. Dat 
moet anders. Daar moeten we een diepere discussie over aangaan. En ik maak me zorgen 

en word soms somber als ik teveel lees over hoe het met de wereld gaat. Dat moet anders.” 
Voor ons verslag wilde hij anoniem blijven met deze quote - Directeur 1 van de grote 

High Tech Bedrijven regio Eindhoven 
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