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Foto’s van Boudewijn Bollmann
Een fotoverslag maken van een online festival, hoe doe je dat? Boudewijn 
Bollmann stelde voor om een deel van de kunstenaars, medewerkers en het 
publiek te fotograferen in de omgeving waarin ze gewerkt hebben aan het online 
STRP Festival of waarin ze het festival beleefd hebben. Een deel van die foto’s is 
opgenomen in dit verslag.
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1. Inleiding

Een bijzonder en enerverend experiment, een fascinerend en hobbelig avontuur, maar bovenal 
een overtuigend succes; dat was STRP 2021. Het programma was inhoudelijk van hoge 
kwaliteit en had een mooi evenwicht tussen toegankelijkheid en diepgang. We zijn meer dan 
tevreden met het aantal bezoekers en deelnemers en heel erg blij met de positieve reacties 
van het publiek en de pers. Ook dankzij een strakke productie en doeltreffende en originele 
communicatiecampagne trekken we de algehele conclusie dat we een sterke, rijke en relevante 
editie van STRP hebben gerealiseerd. We hebben met STRP Festival 2021 een hoge standaard 
gezet voor festivals, events en instellingen die hun programma online willen aanbieden.

In het najaar van 2020 hebben we twee belangrijke beslissingen genomen over het online festival. 
Allereerst besloten we inhoud boven vorm te verkiezen. Dat klinkt als een vanzelfsprekendheid, 
maar toch zien we veel voorbeelden van hoe een ingenieus platform of een innovatieve website 
wordt ontwikkeld waar het inhoudelijke aanbod mager is of niet goed past in die online omgeving. 
Ten tweede besloten we om STRP Festival 2021 niet gratis aan te bieden. Dit is voor STRP een 
principiële keuze; we vinden dat publiek moet betalen voor de hoogwaardige content die we 
aanbieden. Het sluit aan bij onze fundamentele keuze om bij alles wat we doen te gaan voor 
kwaliteit in plaats van kwantiteit. Uit eerdere experimenten weten we dat bezoekers veel langer 
aanwezig blijven bij een programma als zij er een kaartje voor hebben gekocht. De kwaliteit, de 
beleving en de impact van het bezoek zijn voor ons belangrijker dan het aantal bezoekers.

Eigenlijk is ‘een hobbelig avontuur’ nog een understatement voor STRP Festival 2021. Vanaf de 
geïmproviseerde online versie van het festival in april 2020 hadden we een jaar voorbereidingstijd 
voor de editie in 2022. In dit jaar moesten de plannen regelmatig worden bijgeschaafd en 
schakelden we voortdurend tussen hoop en teleurstelling. Was het mogelijk een ‘blended’ 
festival te organiseren of moest het toch helemaal online? Hierdoor werd het soms lastig om 
in de vele Zoom en Teams gesprekken de juiste energie en focus te vinden om deze nieuwe 
editie van het festival voor te bereiden. Het gebrek aan persoonlijk en direct contact, vooral bij 
belangrijke besluiten, viel het hele team zwaar. Door ieders maximale flexibiliteit, een enorme 
dosis aan improvisatievermogen en een oersterk geloof in het concept voor STRP Festival 
2021 is het gelukt om deze versie ook als een nieuwe kans te zien. We hebben in 2020 en 2021 
veel onderzoek gedaan naar geslaagde en minder geslaagde online concepten en hebben in 
dit proces veel nieuwe kennis verzameld waar we ook de komende jaren nog profijt van zullen 
hebben. Om het online festival optimaal te realiseren is een nieuwe functie gecreëerd: die van 
Online Producent. Een specialist met de juiste technische kennis van platforms en inzicht in 
hoe online content aan te bieden aan het publiek. Bovendien iemand met ervaring in de digitale 
culturele evenementenbranche. Met alle opgedane kennis en ervaring van het afgelopen jaar, én 
deze waardevolle toevoeging aan het team, zien we STRP Festival 2022 positief tegemoet.

Metropolis M: “De nadruk bij STRP ligt al geruime tijd op het veelzijdig en diepgaand exploreren van 
de relatie tussen mens, samenleving en techniek. Dat gebeurt eerder op een zachte en invoelende 
manier dan de grootse gebaren waarmee STRP in het collectief geheugen zit.”
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2. STRP Festival 

2.1 Thema

We leven in een verdeelde wereld, waarin sociale media – opgezet met de belofte van verbinding 
– in toenemende mate politieke bubbels en gevoelens van isolatie veroorzaken. Door de Covid-19 
pandemie is menselijk contact bovendien vooral beperkt tot online ontmoetingen. Tegelijkertijd 
zien we de laatste jaren een wedergeboorte van het collectief; Occupy, #metoo, Black Lives 
Matter en de klimaatbeweging tonen de behoefte aan een visie op hetgeen ons verenigt, in plaats 
van een focus op wat ons uniek maakt. Kijkend naar onze verbinding met de natuurlijke wereld 
ziet STRP een mogelijkheid om samen het menselijk perspectief te heroverwegen en de mens 
niet langer het middelpunt van het universum te maken. Door de wereld te beschouwen als een 
ecosysteem van gelijken kunnen we de dingen om ons heen een plek geven in ons idee van ‘het 
collectief’. 

Collectiviteit was dan ook het thema van STRP Festival 2021. Met dit thema vroeg STRP zich af op 
welke manier wij allen, als individu, het collectief beter kunnen dienen. Welke nieuwe vormen van 
verbinding zijn er nodig, en kunnen we ons voorstellen? En welke rol kan technologie spelen bij 
het zoeken naar nieuwe vormen van collectiviteit? Samen met kunstenaars, ontwerpers, denkers 
en activisten werkten we samen om vanuit ons eigen perspectief nieuwe visies en perspectieven 
te ontwikkelen op dit thema. Kunst, technologie en natuur zijn ingezet als een bron van inspiratie.

2.2 Zichtbaarheid thema op het festival
Al in de openingsperformance Distant Thoughts werd het thema Collectiviteit geïntroduceerd 
aan het publiek. Voor deze performance werden bezoekers in een telefoongesprek gekoppeld 
aan een onbekend persoon. Samen deelden zij intieme ervaringen over een recente ontmoeting 
met een vreemde die veel impact op hen heeft gehad.

Niet alleen was het thema een vertrekpunt voor STRP Festival 2021, maar ook vormde het de 
basis voor twaalf nieuwe werken in de STRP Festival Expo. Sommige kunstenaars maakten 
een letterlijke vertaling, zoals Post-Neon met Age Of Collectivity. In een interactieve stream 
onderzochten ze het belang van een collectieve mentaliteit. Publiek werd uitgenodigd om het 
belang van collectiviteit te beoordelen aan de hand van personages met verschillende politieke 
opvattingen, achtergronden en geloven, die hun verschillen terzijde leggen om één te worden, 
om deel uit te maken van de collectieve geest. Een meer abstracte vertaling van het thema was 
afkomstig van Iman Person. In haar werk New Air beschouwde ze de wind als een fluïde laag 
die ons allen verbindt en die boodschappen overbrengt. Acts In Translation van Dalena Tran 
maakte ons getuige van dagelijkse en persoonlijke gesprekken die simultaan plaatsvonden op 
twee plaatsen op de wereld. Het publiek is een toehoorder en tegelijkertijd een onzichtbare 
aanwezige. Bij Tail of the Hen van Lundahl & Seitl gingen bezoekers middels hun stem een intiem 
contact aan met een andere, onbekende deelnemer elders op de wereld, door tegelijkertijd uit 
hun eigen raam te kijken en aan de ander te beschrijven wat zij zien en beleven. In het werk van 
Zeno van den Broek gingen bezoekers een collectieve interactie aan met het werk door samen 
invloed uit te oefenen op de soundtrack en de visuals van de kunstenaar. Met Choreographic 
Camouflage wilde Liam Young de dwang van overheden naar collectieve controle middels 
herkenningssoftware misleiden. Met een nieuw soort bewegingsvocabulaire probeerde hij te 
ontsnappen aan die controle. Danielle Brathwaite-Shirley liet het publiek interactief kennismaken 
met een in de samenleving nog onzichtbare groep: Black Trans People. In Species Counterpoint 
van Antoine Bertin ervaarden bezoekers middels een geluidscompositie hoe ons menselijk 
DNA op bepaalde momenten samenvalt met het DNA van een plant. Het werk toonde aan dat de 
mensenwereld nauwer verbonden is met de wereld van planten dan gedacht wordt. Tega Brain 
en Sam Lavigne gebruikten een collectieve actie van een botnetwerk om de correcte en positieve 
berichtgeving over klimaatverandering op het internet te beïnvloeden en in waarde te doen stijgen 
ten opzichte van gemanipuleerde en feitelijk onjuiste berichtgeving die gepusht wordt door de 
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fossiele industrie. Anouk Kruithof toonde in een 32 uur durende video aan dat dans mensen 
wereldwijd verbindt als expressie van vreugde, verdriet, ontlading en creativiteit. Lawrence Lek liet 
juist het tegenovergestelde van het gevoel van collectiviteit zien. In Temple OST dwaalde een bezoeker 
rond in een verlaten nachtclub, zonder andere bezoekers, wat een gevoel van vervreemding, 
eenzaamheid en leegte gaf. Meer over de werken die te zien waren tijdens STRP Festival 2021 
lees je in hoofdstuk 2.3: Expo.

Naast een expo zijn er tijdens STRP Festival 2021 vier STRP Scenario’s georganiseerd, met in elke 
sessie een ander sub-thema als uitgangspunt dat nauw gerelateerd was aan het hoofdthema. 
Met deze STRP Scenario’s hebben we op een interactieve manier gereflecteerd op verschillende 
vormen van collectiviteit. Meer daarover lees je in hoofdstuk 2.4: STRP Scenario’s. 

Speciaal voor STRP creëerden The Hmm en Sjef van Beers vijf bizarre en feestelijke virtuele 
bars, waarin bezoekers van het festival elkaar 24/7 konden ontmoeten. Meer daarover lees je in 
hoofdstuk 2.5: STRP Bar.

Uiteraard werd het thema Collectiviteit door ontwerpbureau HeyHeydeHaas voorafgaand en 
tijdens het festival vertaald naar een originele en innovatieve campagne. Meer daarover lees je in 
hoofdstuk 3: Marketing en Communicatie.

STRP directeur Ton van Gool in Groot Eindhoven: “De verzuiling is ingeruild voor individualisme. 
Dat hoeft niet per definitie verkeerd te zijn, maar de meeste mensen hebben de behoefte om deel uit 
te maken van een groep, een collectief. Social media kan zorgen voor verbinding, maar veel mensen 
blijken terecht te komen in een informatiebubbel, en ervaren juist een sociaal isolement. Tijdens het 
festival willen we bezoekers inspireren, informeren en óók activeren. Als dat lukt, hebben we iets 
moois bereikt.”

2.3 Expo

Elk jaar zet STRP een Open Call uit voor de ACT Award (Award for Creative Technology) waarin 
ontwerpers, kunstenaars en mediamakers van over de hele wereld worden uitgenodigd om 
voorstellen voor nieuw werk in te dienen, gerelateerd aan het festivalthema van dat jaar. Niet 
alleen bieden we de winnaars budget en een internationaal podium, maar ook de uitgebreide 
kennis en ervaring van een sterk productieteam dat het mogelijk maakt het nieuwe werk te 
realiseren. De winnende projecten worden jaarlijks getoond in de expo van STRP Festival. Voor 
ACT Award 2021 is een bedrag van €50.000 ter beschikking gesteld. Van de 120 ingezonden 
voorstellen heeft het internationale Curatorial Team van STRP uiteindelijk drie werken 
geselecteerd om te realiseren en tentoon te stellen in de expo.

In totaal werden voor STRP Festival 2021 veertien kunstwerken online gepresenteerd, waarvan 
twaalf nieuwe werken met STRP als opdrachtgever, producent of co-producent. Zes van 
de twaalf werken zijn ‘digital born’, en acht werken die oorspronkelijk in een fysieke expo in 
Eindhoven getoond zouden worden zijn vertaald naar een digitale versie. Specifiek voor de online 
expositie hebben we HeyHeydeHaas gevraagd een nieuw platform te bouwen; een aangename, 
rustige omgeving met de veertien kunstwerken als middelpunt. De werken waren verstopt achter 
een ‘blur’; pas als een bezoeker op een werk klikte, ontvouwde zich het beeld. In de STRP Expo 
was het mogelijk om gebruik te maken van een virtuele rondleider in de vorm van een bot. De bot 
nam de bezoeker bij de hand en gaf bij elk werk een korte toelichting. Op basis van de door de 
bezoeker gekozen richting nam de virtuele gids de bezoeker mee naar het volgende werk. De 
virtuele gids is ontworpen en gebouwd door affect lab (Klasien van de Zandschulp en Natalie 
Dixon).

Naast de online expo omgeving is een STRP Expo Pop Up ingericht in winkelcentrum De Heuvel 
in de binnenstad van Eindhoven. In deze Pop Up kon het publiek op een groot scherm zelf door de 
online expo navigeren of zich door een STRP medewerker laten rondleiden. 
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Hieronder lees je, in alfabetische volgorde, meer over de veertien kunstwerken die tijdens STRP 
2021 online gepresenteerd zijn. 

Anouk Kruithof – Universal Tongue 
Elke minuut wordt er 300 uur aan dansvideo’s geüpload naar YouTube. Flashmobs, gangnam 
style en de moonwalk, voortdurend komen er nieuwe danstrends voorbij op het internet. En nu 
danst ook zelfs je moeder mee op de nieuwe Fortnite choreografie. Voor Universal Tongue dook 
Anouk Kruithof diep in deze danstrends. Dansen is een van de dingen die mensen wereldwijd 
gemeen hebben, het overstijgt culturen, geografische gebieden en tijd. Dans vertelt over 
diversiteit en identiteit, het toont vreugde, pijn, liefde, verlangen, verdriet, energie, mogelijkheden 
en vrijheid. Het helpt te transformeren, te ontsnappen aan het nu. Of juist om af te stemmen en 
verbinding te maken met mensen. In samenwerking met een team onderzoekers wist Anouk een 
multi-channel project te maken met 8800 dansvideo’s. Een totaal van 32 uur aan geselecteerde 
videobeelden wordt vergezeld door een 4 uur durende soundtrack, die gecomponeerd en 
geremixt is uit de muziek van de oorspronkelijk gevonden video’s. 

Antoine Bertin - Species Counterpoint1  
De installatie Species Counterpoint ensceneert een mechanische piano waarop twee 
verschillende melodieën naast elkaar spelen, verkregen uit de transcriptie van de DNA-keten van 
een plant en van een mens. Gebaseerd op de observatie dat planten en mensen 60% van hun 
genetisch materiaal delen, laat de geluidsinstallatie ons een compositie horen die deze affiniteit 
tussen plant en mens viert. Geponst op het geperforeerde papier, activeren de plant-DNA-noten 
de linkerhand van de pianist, terwijl de rechterhand van de uitvoerder de melodie van menselijk 
DNA speelt, enkele octaven hoger. Species Counterpoint is een sonische meditatie over de 
symbiotische aard van onze relatie met de plantenwereld. 

Boris Acket & Maarten Vos - CHORUS I2 
Boris Acket en Maarten Vos hebben een gedeelde fascinatie voor koormuziek; een van de eerste 
muzieksoorten die de mens, door samenwerking met anderen, deed verheffen tot iets groters. 
We leven nu in een wereld die bijna gevrijwaard is van dit soort gezamenlijke rituelen. CHORUS 
I lijkt daar een antwoord op. Boris en Maarten brengen een ritueel terug naar de huidige tijd. Een 
moment van samenzijn, bezinning en reflectie. Het is ook een speelse verkenning van moderne 
composities met het oudste instrument op aarde: de stem. In een maanvormige opstelling van 
luidsprekers en licht, die fungeren als een moderne tempel, wordt het publiek begeleid door 
sopraan Elisabeth Hetherington. Elisabeth vult de cirkel met haar gezang. Haar individuele, 
monofone stem stapelt zich op totdat er een volwaardig koor is gevormd. CHORUS I verkent 
spelenderwijs de relatie van de mens met de digitale wereld én met elkaar: eenzaam of toch 
samen.  

1 De installatie was online te zien tijdens STRP 2021 en is live door STRP gepresenteerd tijdens Dutch Design Week in Eindhoven 
van 16 tot 24 oktober 2021. Kunstenaar en maker van Species Counterpoint Antoine Bertin is daarnaast ook co-curator geweest van 
STRP Scenario #12. 
2  CHORUS I was tijdens STRP Festival 2021 te zien als film en zal tijdens STRP Festival 2022 gepresenteerd worden als live installatie.

Antoine Bertin - Species Counterpoint 
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Dalena Tran – Acts In Translation 
Acts in Translation is een generatieve bewegende installatie van beeld en geluid. Elk uur duikt een 
verhaal op over een ‘gebroken hart’. Maar liefst 80 opnames van ‘ambient’ geluiden uit 37 steden 
over de hele wereld volgen elkaar willekeurig op, om bij elk paginabezoek een unieke soundscape 
te produceren. Het beeld blijft relatief stil, omdat de meeste gebaren virtueel of ingebeeld zijn, of 
buiten het scherm gebeuren. Het stabiele beeld en de willekeurige geluiden versmelten tot een 
zowel gedeeld als gecompliceerde ervaring van het stadsleven. Een oproep tot gebed in Teheran 
wordt bijvoorbeeld gecombineerd met Londens verkeer en roept op deze manier een gemengde 
stad op, die even vertrouwd als vreemd is. Acts in Translation kijkt naar de grenzen van taal, vorm 
en plaats en vraagt je om te luisteren. Niet om nieuwe dingen te ontdekken, maar om ze opnieuw 
te zien. 

Danielle Brathwaite  - Here to Be Heard 
Danielle Brathwaite-Shirley is een radicale kunstenaar, game-ontwikkelaar, performer en moeder 
uit Londen en Berlijn. Met haar kunstpraktijk en activisme vraagt ze aandacht voor het gebrek aan 
zichtbaarheid van zwarte trans-mensen in de reguliere cultuur. Tevens agendeert ze alledaags 
racisme en colorisme. Voor STRP Festival 2021 organiseerde ze een interactieve talkshow waarin 
het publiek zelf bepaalt wie men wil interviewen. Wanneer je Here To Be Heard binnentreedt, 
verschijnt een openingsstatement: ‘Ze zeggen dat jouw leven ertoe doet’. Voor het grote publiek 
is deze ervaring een kennismaking met leden van de zwarte trans-community. Voor zwarte 
transgenders die de virtueel gecreëerde wereld betreden, is het een veilige ruimte die toegewijd 
is aan henzelf.

Danielle Brathwaite-Shirley - Here To Be Heard
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Disnovation.org - Post Growth Prototypes 
Op het kruispunt van hedendaagse kunst, onderzoek en hacking ontwikkelt Disnovation.org 
disruptieve situaties van speculatie en debat. Hun onderzoek omvat kunstwerken, curatie en 
publicaties. Door techno-positivistische ideologieën ter sprake te brengen, stimuleren ze nieuwe 
narratieven voor post-growth. De installatie Post Growth Prototypes nodigt het publiek uit om 
samen de gangbare ideeën over groei en vooruitgang uit te dagen. Het werk bestaat uit negen 
video-essays die planetaire ecologieën en sociaal metabolisme onderzoeken. Door dieper te 
duiken in de systemen achter de planeetonvriendelijke brandstoffen die onze technologische 
omgeving van energie voorzien, maken we kennis met een speculatief economisch model op 
basis van zonnestralen en de bijdrage hiervan aan het ecosysteem in de biosfeer.

Iman Person – New Air 
Voor STRP Festival 2021 realiseerde Iman Person de video New Air, waarin de onderlinge 
communicatie tussen mensen en andere wezens door middel van winddata, dans en een 
sonische verkenning wordt onderzocht. Met haar werk houdt Iman zich bezig met de zachte 
grenzen en grenzeloosheid in de natuur en de werking van de geest en het geheugen. Door zich 
te verdiepen in de onderliggende laag van onze fysieke zintuigen, heroverweegt ze hoe identiteit 
in de toekomst zal worden getransformeerd, door de lens van inter-soortelijke verwantschap, de 
natuur en technologische systemen. Iman onderzoekt het concept lucht als boodschapper en als 
troost. Ze vraagt zicht daarbij af of landschappen een bepaald taalbereik hebben in hun flora en of 
hun stem wordt vastgehouden in de wind die er doorheen reist. 

Metropolis M: “New Air is misschien wel het meest complete werk van het festival, omdat er 
aandacht is voor alle disciplines: choreografie, muziek, datavisualisatie, onderzoek, film en poëzie 
komen samen in een prikkelend geheel. Het thema van STRP All of Us komt in dit werk het beste tot 
uitdrukking. Het is de natuur die ons allen verbindt, maar juist de technologie en de kunst stelt ons in 
staat om die verbinding te ontdekken.”

LaTurbo Avedon - The Polygonal Garden (Sacred and Profane Love) 
Met The Polygonal Garden bespeelt LaTurbo Avedon de ruimte tussen videogamewerelden en 
persoonlijke herinneringen. De kunstenaar verkent de steeds toenemende intensiteit tussen 
gebruikers en virtuele ervaringen. Met simulatietools worden herinneringen door het publiek 
ervaren in de ‘metaverse’. The Polygonal Garden laat een gelaagde reeks simulaties zien, waarbij 
de abstractie van een virtuele figuur wordt onderzocht terwijl verschillende virtuele werelden 
worden doorkruist. De video die LaTurbo Avedon voor STRP maakte is traag, spannend en 
poëtisch. Het is een abstract verhaal vol sferische beelden met een subtiele soundtrack.

Lawrence Lek – Temple OST 
Temple OST is de soundtrack van een onwerkelijke nachtclub: een ruimte gevuld met etherische 
danshits en soundscapes van de nabije toekomst. De lege ruimte relateert voor bezoekers 
aan de huidige pandemie en het gemis van collectieve groepen mensen samen in een ruimte. 
Voor Lawrence is het zijn expressie van het emotioneel vacuüm waarin hij belandde na het 
verlies van een dierbaar familielid. Het werk symboliseert de behoefte om te vluchten. In de 
cinematische creaties van Lawrence Lek bewegen de karakters zich tussen de menselijke 
en elektronische wereld als digitale nomaden, AI-satellieten en online supersterren, allen op 
zoek naar autonomie in ongewone omstandigheden. In deze fictionele omgeving speculeert 
Lawrence over geopolitieke bewegingen en toekomstige technologische conflicten. Dwalend 
door de vier hoofdstukken ervaart de bezoeker het gebrek aan verbondenheid, de leegheid en de 
eenzaamheid die deze Corona-periode tekent. 



STRP Jaarverslag 2021 9

Liam Young - Choreographic Camouflage 
De detectie van gezichten, lichaamsvormen en bewegingen van het publiek in de openbare 
ruimte is een steeds nijpendere kwestie. Architect, designer en regisseur Liam Young en 
choreograaf Jacob Jonas zijn geïnspireerd door de bewakingsnetwerken die worden gebruikt 
tijdens de protesten in Hongkong. Daar hebben de Chinese autoriteiten software gebouwd om 
met algoritmes individuen te herkennen aan hun manier van lopen. Liam en Jacob ontwikkelden 
samen Choreographic Camouflage. De dansvoorstelling en film presenteren een nieuw 
bewegingsvocabulaire om te ontsnappen aan de algoritmen van de bewakingscamera’s en 
-netwerken. Door de verhoudingen van hun lichamen te verhullen en samen te laten smelten, 
worden de bewakingssystemen op een vindingrijke manier misleid. Elektronisch componist 
Forest Swords maakte de soundtrack bij dit werk. 

Lundahl & Seitl – Tail of the Hen 
Tail of the Hen neemt het publiek mee in een zoektocht om een menselijke aanwezigheid te 
ervaren op afstand. De gevoelde aanwezigheid manifesteert zich door de menselijke stem van 
de ander, een vreemde. Het werk gebruikt de techniek van een telefoon op een radicaal andere 
manier. Het concentreert zich op het vermogen van twee personen om hun stem te volgen en om 
hun antropocentrische bunkers te verlaten. Hiermee bestudeert Tail of the Hen de paradox van 
intimiteit en aanwezigheid die mogelijk plaatsvindt tussen twee mensen die fysiek gescheiden 
zijn door ruimte - elk naar buiten kijkend door hun eigen raam - met verschillende perspectieven 
op de wereld. Het is het eerste werk van een serie rondom individuele, maatschappelijke en 
ecologische veranderingen in verschillende collectieve, virtueel gedeelde ruimtes die ontstaan 
zijn door het samensmelten van de fysieke realiteit en van de bestaande virtuele ruimten. 

Liam Young - Choreographic Camouflage
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Post-Neon - Age of Collectivity 
Wat is het belang van een collectieve mindset? Age of Collectivity is een virtuele scène met 
een verzameling personages met verschillende opvattingen, achtergronden en overtuigingen. 
Zij zetten hun verschillen opzij om deel uit te maken van de collectieve geest. Door niet hun 
verschillen maar juist hun overeenkomsten te vieren, handelen de personages als een collectief. 
Het publiek wordt aangemoedigd om bewust na te denken over de huidige stand van zaken en 
de collectieve mentaliteit die Age of Collectivity uitstraalt. Post-Neon heeft 10 DJ’s uitgenodigd 
om live een soundtrack te maken bij hun werk: PTDD (NL), Galtier (ENG), Significant Other (USA), 
3ASIC (CN), Sonia Calico (TW), Ice_Eyes (GR), Abssys (MEX), HomeSick (CAN), De Grandi 
(CAN) en Pim Boreel (NL).
 
Tega Brain & Sam Lavigne - Synthetic Messenger 
Decennialang is het klimaatprobleem gebagatelliseerd en verdoezeld door onderrapportage, 
verkeerde informatie, samenzweringstheorieën en pseudowetenschap afkomstig van de fossiele 
brandstofindustrie en haar lobbyisten, met verwoestende gevolgen voor het publieke begrip van 
de kwestie. Synthetic Messenger gebruikt kunstmatige intelligentie als een ‘botnet’ om de waarde 
van artikelen over het klimaat te manipuleren. De media zijn sterk afhankelijk van advertentie-
inkomsten die groeien wanneer meer bezoekers hun pagina’s online bezoeken. Door het klikken 
van het botnetwerk worden de publicaties van de juiste mediakanalen lucratiever. Synthetic 
Messenger is een creatieve en activistische poging om het klimaatprobleem te herformuleren. 
Het is een verkenning om de aarde via sociaal-culturele interventies te voorzien van veilige CO2-
concentraties.

Zeno van den Broeck - NODE.FEEDBACK 
In Node.Feedback wordt de bezoeker door kunstenaar Zeno van den Broek ondergedompeld in 
een audiovisuele draaikolk van elektromagnetische golven. Doordat Zeno vervorming en ‘glitches’ 
in zijn werken gebruikt, ontstaat voor het publiek een nieuwe ervaring van de ruimte om hen heen. 
Als bezoeker ben je een integraal onderdeel van het kunstwerk. Samen met andere bezoekers 
beïnvloed je het geluid en het beeld via de speciale web app. De genetwerkte installatie reageert 
op het gedrag van het publiek en geeft een audiovisueel antwoord. Via een QR code op het STRP 
platform wordt het interactieve werk zichtbaar op je smartphone. Hoe beïnvloedt het gedrag van 
een bezoeker de ervaring van andere bezoekers? Worden er online verbindingen gelegd tussen 
de verschillende bezoekers om een collectief te vormen? Of bewandelt elk individu zijn eigen 
pad?

NRC: “De verschillende werken in de online expositie blinken vooral uit in de onderlinge 
verscheidenheid. De verscheidenheid in vorm, techniek en inhoud laat de rijkdom zien van online 
kunst.”

Post Neon Age of Collectivity
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2.4 STRP Scenario’s

STRP Scenario’s is een doorlopende serie publieke gesprekken over de veranderende 
verhouding tussen mens, technologie en samenleving en de ethische vragen die de 
technologisering van de samenleving met zich meebrengt. Het STRP Scenario programma vormt 
een opmaat naar STRP Festival en biedt verdieping en reflectie tijdens het festival. De events 
zorgen ervoor dat ook na het festival de dialoog tussen makers (kunstenaars en ontwerpers), 
denkers, publiek en STRP wordt doorgezet. De dialoog waarin verbeelden, ontdekken en het 
onderzoeken van toekomstscenario’s centraal staan. 

Na een succesvolle eerste reeks STRP Scenario’s in 2019 en 2020 werkten we voor STRP 
Festival 2021 aan de doorontwikkeling van de opzet en het concept. We hebben gezocht naar 
andere vormen van interactie en experimenteerden met alternatieven voor het standaard 
concept; een serie presentaties met een aansluitende vragenronde. Samen met vier co-
creatoren bedachten we uiteenlopende manieren waarop we met elkaar bepaalde thema’s 
bespreekbaar en vooral voelbaar konden maken. De co-creatoren - gekozen op basis van hun 
creatieve expertise en inhoudelijke betrokkenheid bij een van de sub-thema’s – waren platform 
voor dialogische kunst Building Conversation, kunstenaar Antoine Bertin, componist en auteur 
Merlijn Twaalfhoven en design duo Cream on Chrome. Het programma werd in eerste instantie 
ontwikkeld voor zowel fysiek als online publiek. Uiteindelijk viel vanwege de geldende Covid-19 
maatregelen het fysieke gedeelte van het programma weg en vonden alle STRP Scenario’s, 
geproduceerd vanuit de STRP Studio, volledig online plaats. Sprekers en deelnemers vanuit 
verschillende werelddelen namen deel aan de dialoog.

STRP Scenario #11: Conversations on Collectivity 
Co-creator: Building Conversation
Sprekers: Luzia Heu, Scott Shigeoka, Lundahl & Seitl 
Moderator: Nadine Roestenburg 

In de dialogische kunstbeweging wordt het gesprek zelf gepresenteerd als een kunstwerk. 
Op basis van deze politiek geëngageerde artistieke praktijk ontwikkelt Building Conversation 
voorstellingen die zijn geïnspireerd op bestaande conversatiepraktijken van over de hele wereld. 
Met hen ontwikkelden we voor STRP Scenario #11 een programma dat bestond uit twee delen. 
Tijdens Impossible Conversations on Collectivity gingen deelnemers in kleine groepen met 
elkaar in gesprek volgens een gespreksmethode die gebaseerd is op die van de Jezuïeten; een 
methode om over lastige onderwerpen (zoals het geloof) te spreken. Deelnemers werd gevraagd 
om in verschillende rondes hun persoonlijke ervaringen met collectiviteit op te schrijven, om deze 
te delen met de groep en vervolgens daar weer op te reageren. Zo onderzochten we collectief 
wat collectiviteit voor onszelf en de ander betekent. Het leverde zeer intieme gesprekken op 
binnen een digitale ruimte waarin iedereen gelijkwaardig was. 

Het tweede gedeelte van deze avond, Inspirational Talks on Collectivity, vond plaats in break out 
rooms waarin deelnemers werden verbonden aan een inspirerende kunstenaar of onderzoeker. 
In het werk van deze gasten speelt collectieve verbondenheid een belangrijke rol. Luzia Heu, 
onderzoeker Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, deelde 
haar bevindingen over eenzaamheid in verschillende culturen, met een specifieke focus op hoe 
culturele normen ervaringen eenzaamheid beïnvloeden. Creatieve maker Scott Keoni Shigeoka 
vertelde over het programma dat hij leidt om verdeeldheid te overbruggen in de VS en over het 
project We Are Not Divided dat hij samen met David Byrne maakte. Kunstenaarsduo Lundahl 
& Seitl presenteerde hun immersieve kunstpraktijk en werk uit de STRP Expo Online, waarin 
mensen van over de hele wereld met elkaar werden verbonden. 
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Dankzij het format van dit STRP Scenario, waarin gastsprekers ook deelnamen aan het eerste 
gesprek, was er geen hiërarchisch verschil tussen spreker en publiek. Iedereen had een 
gelijkwaardige rol. Dit zorgde voor een digitale ruimte met een intieme, gelijkwaardige sfeer en 
zichtbaar geraakte personen. De experimentele opzet heeft ons doen beseffen dat ook online 
bijzondere intimiteit tot stand kan komen.

Metropolis M over STRP Scenario #11: “Deze avond was ik onderdeel van een groep vreemden, die 
toch heel vertrouwd gingen voelen doordat we persoonlijke bevindingen en ervaringen met elkaar 
deelden. Juist doordat er een scherm tussen zat, was het gemakkelijker om mij kwetsbaar op te 
stellen en daardoor dichterbij elkaar te komen. Dit sentiment werd onder meerdere deelnemers 
gevoeld. Dat brengt mij dichter bij de conclusie. Alhoewel we allemaal alleen achter onze laptop 
zitten, versterkt de digitale ervaring van het festival juist het gevoel van collectiviteit. STRP betrekt 
de bezoeker op een manier die aanzet tot het opnieuw denken over de verbinding tussen mensen, 
natuur, kunst, techniek en samenleving.”

STRP Scenario #12: Rythmic Resonance 
Co-creator: Antoine Bertin
Sprekers: Merlin Sheldrake, Michel André, Simonne Jones. 
Moderator: Robyn Landau 

Het werk van Antoine Bertin, kunstenaar en een van de ACT Awards 2021 winnaars, is een mix 
van meeslepende soundscapes, interactieve verhalen en een tastbare belevingswereld. Voor 
STRP Scenario #12 doken we in een wereld die zich buiten het menselijke bevindt en richtten 
we ons op signalen, stiltes en ritmes van de niet-mensen. Schimmels, bomen, vogels, walvissen; 
onze planeet resoneert met oscillaties, communicatie en patronen die zo divers zijn als de 
levensvormen die ze voortbrengen. Wat is de oorsprong van deze geluiden? Hoe gebruiken 
levende wezens ze? Hoe kunnen we van hen leren? 

STRP Scenario #12 onderzocht waar ritme ontstaat en hoe het werkt. Het resultaat is een 
geïllustreerde, meditatieve radioshow waarin we gezamenlijk luisterden naar geluiden van 
walvissen, schimmels en het universum. De radioshow werd gehost door DJ Antoine Bertin 
en moderator Robyn Landau, die werkt op het snijvlak van neurowetenschap, kunst en welzijn. 
Dankzij het rustgevende karakter en de hoge kwaliteit van geluidsopnamen vonden de 
deelnemers het heel prettig om naar de radioshow te luisteren. 
Waar dan ook ter wereld, binnen- of buitenshuis, kon op de show worden afgestemd. Via www.
strp.nl is de show nog altijd terug te luisteren. 

Online deelnemers STRP Scenario
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De radioshow werd gevolgd door een interactieve live discussie met alle gasten en het publiek. 
Bioloog Merlin Sheldrake nam de luisteraars mee in de wereld van schimmels, die ondergronds 
een belangrijk communicatienetwerk voor ons ecosysteem vormen. Bio- akoesticus Michel 
André sprak over de onderwaterwereld en liet geluidsopnamen van walvissen horen. Muzikant 
Simonne Jones liet ons luisteren naar composities met geluiden uit het universum, waaronder 
botsende zwarte gaten. 

STRP Scenario #13: Becoming Time Rebels 
Co-creator en moderator: Merlijn Twaalfhoven
Sprekers: Marcia Bjornerud, Iman Person, Nynke Laverman, Claire Boonstra, Karim Maarek, 
Jessica den Outer, Cathy Hassels Monning. 

In STRP Scenario #13 zochten we naar een collectieve, allesomvattende verbinding. Niet alleen 
tussen mensen in het nu maar ook met het meer-dan-menselijke, dwars door de tijd. Hoe kunnen 
we uit het nu komen en ons verhouden tot het grotere verhaal? Met dit programma initieerden 
we een collectief verzet tegen het korte-termijn-denken en lieten we het publiek kennis maken 
met de tijdrebellie-beweging. In samenwerking met componist en auteur Merlijn Twaalfhoven 
en gezelschap The Turn Club pakten we urgente vraagstukken aan vanuit een kunstenaars-
mindset. De (over)volle avond bestond uit drie delen: een audiotour, een inspiratiesessie en een 
werksessie. 

De audiotour Time Rebellion, ook beschikbaar in het Nederlands, kon je wandelend ervaren. 
Lopend door de straten in je eigen omgeving ging je op reis door de tijd. Van de oerknal tot in de 
verre toekomst, waarin je je achter-achter- achterkleinkind hoort spreken. Terug thuis vond de 
inspiratiesessie On Timefulness plaats, waarin sprekers vanuit verschillende gezichtspunten 
deelden hoe zij zich verhouden tot de tijd. Zo sprak geoloog Marcia Bjornerud over de tijd ‘door de 
rotsen te lezen’ en door zich af te stemmen met de natuur. ACT Award 2021 winnaar Iman Person 
vertelde in een kunstenaars- presentatie over de achtergrond van haar werk New Air, te zien in 
de STRP Expo Online, waarin tijd, locatie en verbondenheid met haar persoonlijke voorouders 
een belangrijke rol speelt. Muzikant Nynke Laverman verzorgde het muzikale intermezzo met een 
spoken-word performance getiteld Your Ancestor. In het laatste gedeelte werkten deelnemers 
tot slot samen met een expert aan langetermijnstrategieën door gerenommeerde sprekers over 
vijf thema’s: cultuur, democratie, rechtssysteem, educatie en gezondheid.

Bezoeker Desiree tijdens Time Rebellion, een audio-tour als onderdeel van STRP Scenario #12  Foto: Boudewijn Bollmann
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STRP Scenario: #14: Collectivize! 
Co-creator: Cream on Chrome
Sprekers: Lore Gablier, Carola Rackete, Katja Bego. 
Moderator: Michelle Kasprzak. 

De laatste STRP Scenario avond stond in het teken van praktische actie. STRP Scenario #14 was 
een interactief debat dat live werd gestuurd door het publiek. Kijkers werden online gevraagd 
te stemmen op speculatieve toekomstscenario’s op het gebied van Europese democratie, 
klimaatactivisme en internetpolitiek. Design studio Cream on Chrome (Jonas Althaus en Martina 
Huynh) bedacht het concept van de ‘newsdesk’, een experimentele en creatieve opstelling 
waarin zij de rol vervulden van nieuwslezers. Vanuit deze newsdesk werd het toekomstige 
speculatieve verloop van evenementen gepresenteerd. Denk aan vragen als: ‘Wat zou er 
gebeuren als China toetrad tot de EU?’ en ‘Wat als Twitter zou worden gecollectiviseerd?’.
Deze toekomstige scenario’s vormden aanleiding voor de sprekers om democratische processen 
helder en levendig uit te leggen. Lore Gablier, projectleider bij European Cultural Foundation, 
besprak de toekomst van de EU en Europa met de centrale vraag hoe we ons opnieuw kunnen 
verbinden. 

Klimaatactiviste Carola Rackete richtte zich op natuurbehoud, natuurrechten, ontgroeiing 
en milieubescherming. Ze deelde haar visie op ‘grassroots’ activisme in de toekomst. 
Datawetenschapper Katja Bego van Nesta vertelde over de toekomst van cyberpolitiek, met 
uiteraard privacy als belangrijkste aspect. Tijdens dit interactieve debat werd het publiek 
meegenomen in huidige strategieën om verandering teweeg te brengen. We leerden lessen uit 
recente activistische acties en institutionele kaders werden op de proef gesteld. Ook bespraken 
we hoe we digitale media moeten herinrichten om de burgers te dienen. De experimentele avond, 
vol met interactiviteit en improvisatie, was zowel qua inzet van technologie als qua participatie erg 
geslaagd.

Cream on Chrome in hun studio in Rotterdam Foto: Boudewijn Bollmann
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2.5 STRP Bar

Om een online ontmoetingsplek te creëren waar toch dat echte festivalgevoel heerst, werkte 
STRP samen met platform voor visuele cultuur The Hmm en ontwerper Sjef van Beers. De STRP 
Bar was 4 dagen lang geopend. Het was een plek om te hangen, na te praten, te borrelen, een plek 
vol verborgen ruimtes waar je gezamenlijk in een ruimte kon afspreken of elkaar juist persoonlijk 
kon ontmoeten. De STRP Bar is ontstaan omdat we bars, clubs en plaatsen om nieuwe mensen te 
ontmoeten ontzettend misten. Het werd de meest absurdistische bar die je maar kan bedenken. 
Een ode aan vreemde plekken met onverwachte ontmoetingen met vage kennissen en vrienden 
die we al lang niet meer gezien hebben. En dé plek voor spontane bijeenkomsten. De STRP 
Bar bestond uit zo’n vijftien verschillende ruimtes met ieder een andere manier van interactie. 
Bovendien werd voor de aftertalk na ieder STRP Scenario een speciale bar geopend, aansluitend 
op het thema van die avond. Er vonden veel gekke, te gekke en mooie gesprekken plaats. De 
STRP Bar blijft altijd online te bezoeken via https://festival2021.strp.nl/works/strp-bar.

2.6. Educatie

Schooljaar 2020-2021 was voor leerlingen, studenten en docenten wederom geen eenvoudig 
jaar. De scholen waren af en aan open en dicht, er werd (gedeeltelijk) online lesgegeven, klassen 
werden opgesplitst en ook in de klas veranderden Covid-19 maatregelen regelmatig. In het 
contact met scholen merkte STRP dat deze onduidelijkheid een grote rol speelde in de planning 
van docenten. Bovendien had STRP zelf ook te maken met onzekerheid over de festivaldatum 
en het wel of niet fysiek plaats kunnen vinden van programma’s en activiteiten. Hoewel het 
onderwijsprogramma zich deels richtte op online activiteiten – een aanbod dat altijd doorgang 
zou kunnen vinden – bleek dit tevens een aanbod dat scholen hun leerlingen of studenten liever 
niet wilden aanbieden. Het was duidelijk dat er ook voor scholen een grote behoefte was om er op 
uit te gaan, iets fysieks te beleven en om samen te komen.

Workshops Onzekerheidsvaardigheid 
Voor een van haar onderwijsprogramma’s zocht STRP de samenwerking op met The 
Turn Club, een initiatief van kunstenaar Merlijn Twaalfhoven en zijn Academie voor 
Onzekerheidsvaardigheid. Gedurende de twee weken voorafgaand aan STRP Festival 
2021 boden we scholen de mogelijkheid om de workshop online of op locatie te boeken. In 
de workshop werden leerlingen of studenten meegenomen in persoonlijke ervaringen van 
kunstenaars en creatievelingen met het omgaan met onzekerheid. Juist in deze tijd, waarin 
zoveel zekerheden wegvallen, wilden kunstenaars de jongeren meegeven dat onzekerheid ook 
nieuwe mogelijkheden kan geven in een creatief proces. In totaal namen acht klassen en bijna 
200 leerlingen/studenten deel aan de workshop Onzekerheidsvaardigheid. Zij kregen later ook 
toegang tot de STRP Expo Online.

Virtuele tour 
Zoals in hoofdstuk 2.3 al even genoemd, ontwikkelden we in samenwerking met affect lab 
(Klasien van de Zandschulp en Natalie Dixon) een ‘bot’ waarmee alle bezoekers van STRP 
Expo Online een virtuele tour konden volgen. We maakten twee tours; een Engelstalige 
tour voor reguliere bezoekers waarin een virtuele gids hen zes kunstwerken toonde, en een 
Nederlandstalige tour voor het onderwijsprogramma die jongeren toelichting gaf bij vier 
kunstwerken. De gids – in de vorm van een bot – nam jongeren op een luchtige, humoristische 
manier mee langs een selectie kunstwerken, gekozen op basis van antwoorden die zij invulden. 
Bij elk kunstwerk gaf de bot beknopte informatie over het werk en de kunstenaar. Ruim 650 
leerlingen/studenten namen zelfstandig deel aan deze virtuele tour. Voor docenten zijn 
lessuggesties ontwikkeld over hoe zij het gesprek voor, tijdens en na de tour konden insteken.



STRP Jaarverslag 2021 16

Docent De Nassau (middelbare school in Breda): “Leerlingen hebben een goede indruk gekregen 
van de tentoonstelling. In één woord vatten ze het samen als ‘raar’, ‘apart’, ‘anders’ en ‘kunst’. 
Sowieso interessant om te laten zien dat kunstenaars niet alleen schilderijen maken! Ik heb ook nog 
een aantal vragen met ze besproken, jullie hadden veel interessante vragen meegegeven in het 
lesmateriaal.”

Expobeleving in de klas 
Naar aanleiding van de duidelijke behoefte van scholen aan iets fysieks en speciaals bedachten 
we een expobeleving in de klas. Met een bus vol spullen en apparatuur bezochten we scholen 
en bouwden we klaslokalen om met objecten en figuren van kunstenaars Anthony Kleinepier 
en Florian de Visser. Als aanvulling op een digitaal bezoek aan STRP Expo Online op onze 
iPads ontwikkelden we fysieke opdrachten ter introductie en reflectie. We organiseerden de 
expobeleving voor 33 groepen en bijna 500 leerlingen/studenten. Alle deelnemers mochten na 
hun deelname ook nog zelfstandig de STRP Expo Online bezoeken. 

Workshopprogramma De Rooi Pannen 
De Rooi Pannen vmbo wilde extra uitpakken voor hun 264 leerlingen en vroegen ons om naast 
de expobeleving een workshopprogramma voor hen te organiseren. We ontwikkelden daarom 
twee bestaande workshops door: Future Values en Botanica Emphatica. Deze workshops 
waren aanvankelijk opgezet voor STRP Festival 2020 maar nog niet eerder uitgevoerd. Bij de 
workshop Future Values gingen de leerlingen in gesprek over hun eigen waarden en welke 
waarden zij belangrijk vinden voor de toekomst. Het nadenken en praten over de waarden deden 
ze zelfstandig, aan de hand van voor de workshop ontwikkelde inspirerende kaartensets. De 
kaarten stelden de vmbo-leerlingen in staat een meer verdiepend gesprek aan te gaan en ook 
over uitdagende onderwerpen te praten. Tijdens de workshop Botanica Emphatica voerden 
leerlingen verschillende experimenten om te ontdekken of ze ook empathie voor planten zouden 
kunnen ontwikkelen.

Docent De Rooi Pannen (middelbare school in Eindhoven): “Leerlingen werden in het lokaal 
uitgenodigd plaats te nemen tussen gestileerde planten, op mosvlekken, als kussens op de grond. 
(Waarom zetten wij onze leerlingen eigenlijk de hele dag op een stoel? Zouden ze dan beter 
leren?) Het beeldend materiaal, ruimschoots in het lokaal aanwezig, hielp hen woorden te vinden 
voor de gedachten die ze wilden delen. Want nadenken over het “collectief”, met wie en wat alles 
in verbinding staat, en op welke manieren dat gebeurt is niet bepaald makkelijk. Van collega’s en 
leerlingen heb ik veel positieve reacties mogen ontvangen op STRP. Het was weer een bijzondere 
beleving.”

Expobeleving in de klas
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STRP Spacemakers kennisbijeenkomst 
Spacemakers is het nieuwste programma van STRP Onderwijs, waarin jongeren van 
verschillende leeftijden en opleidingen in hun vrije tijd gedurende een aantal maanden 
samenwerken met een kunstenaar. Met een gezamenlijk startpunt zet de groep zelf een artistiek 
project op. De vorm waarin dat gebeurt mogen ze zelf bepalen; alleen het gegeven dat ze iets voor 
publiek moeten organiseren staat vast. Naast de activiteiten voor en met jongeren is kennisdeling 
met professionals een ander belangrijk programmaonderdeel van Spacemakers. Jaarlijks 
organiseren we daarom tijdens STRP Festival een kennisbijeenkomst waarin we onze ervaringen, 
missie en aanpak delen, waarin we ruimte geven aan andere initiatieven om datzelfde te doen 
en waarin we experimenteren met de vorm van de bijeenkomst en dat ook meteen in praktijk 
brengen.

Voor de opzet van deze online bijeenkomst op 4 juni zocht STRP de samenwerking op met 
kunstenaarscollectief Circus Andersom, met de vraag om er een fysieke beleving van te maken. 
Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvingen alle deelnemers een pakketje per post. Een gedeelte 
van het pakket mocht iedereen vooraf open maken, maar de rest pas tijdens de bijeenkomst. De 
kennisbijeenkomst focuste zich op samenwerking, verbinding, het lichaam en de zintuigen. Circus 
Andersom maakte er een dynamische en zintuigelijke bijeenkomst van, waarin alle deelnemers 
ook zelf aan het werk werden gezet rondom een eigen vraag. Er was veel ruimte voor onderlinge 
uitwisseling in de breakout rooms. Daarnaast waren er verschillende praktijkvoorbeelden en 
fysieke intermezzo’s. 

Tijdens de bijeenkomst deelde STRP de ervaringen over het samenwerken met jongeren door 
middel van een interview met twee studenten die onderdeel zijn van Spacemakers. Daarnaast 
nodigden we het hoofd educatie van Marres, Huis Hedendaagse cultuur in Maastricht, uit om iets 
te delen over Extended; een programma waarin zij jongeren betrekken als maker en organisator. 
En ook Circus Andersom vertelde over een aantal eigen projecten die aansloten bij de focus van 
de bijeenkomst.

We kijken tevreden terug op deze eerste Spacemakers kennisbijeenkomst, waarin we onze 
visie op educatie hebben kunnen delen en in de praktijk hebben kunnen brengen. In totaal 
deden er 35 professionals mee, variërend van kunst-, cultuur- en onderwijsbeleidsmakers tot 
kunst-, cultuur- en onderwijsprofessionals. De deelnemers kregen ook toegang tot alle andere 
programmaonderdelen van STRP Festival 2021.

Deelnemer kennisbijeenkomst, docent, instrumentbouwer en muziekproducer: “De verschillende 
onderdelen maken de bijeenkomst actief en vlot. Ik heb nog geen enkel moment gehad dat ik dacht 
van; dit duurt lang of ik heb er geen zin meer in.”
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3. Jaarprogramma 2021

3.1. STRP Book Club: Show Me A Future Where I Can Live van Ursula K. Le Guin – 29 
maart 2021

De STRP Book Club besprak The Dispossessed van Ursula K. Le Guin; een boek over 
anarchisme, revolutionaire samenlevingen, kapitalisme, individualisme en collectivisme. 
The Dispossessed vertelt het verhaal van Shevek, een natuurkundige uit de anarchistische 
samenleving van Anarres. Shevek keert terug naar Urras, de planeet van waaruit zijn 
voorouders zo’n 200 jaar geleden vertrokken, om ‘muren af te bouwen’ die de tweelingplaneten 
uit elkaar hebben gehouden. Hij belandt in A-Io, ogenschijnlijk het meest succesvolle, 
vrijemarktkapitalistische land op Urras. Daar is hij geschokt door de rijke maar ongelijke 
samenleving die hij aantreft nadat hij is opgegroeid in de arme maar egalitaire wereld van Anarres.

Ursula K. Le Guin is een Amerikaanse schrijfster van sciencefiction en fantasyboeken. Ze schreef 
28 romans en elf collecties korte verhalen. Ursula K. Le Guin: “Elke menselijke macht kan door 
mensen worden weerstaan en veranderd. Weerstand en verandering beginnen vaak in de kunst, 
en heel vaak in de kunst van het woord.”

Dit evenement vond volledig online plaats.

3.2. STRP Scenario #10: Me And You And Everything We Know – 22 april 2021

Op basis van het thema Collectiviteit heeft ook voorafgaand aan STRP Festival 2021 een editie 
van STRP Scenario’s plaatsgevonden. Voor STRP Scenario #10: Me And You And Everything 
We Know zijn twee workshops georganiseerd: Conversation on Collectivity van Building 
Conversation en Onzekerheidsvaardigheden van Merlijn Twaalfhoven. De eerste had als doel 
ons tempo te vertragen en om ons in contact brengen met anderen. De tweede leerde het publiek 
om met behulp van een kunstenaars-mindset te navigeren in een tijd van verandering. ’s Avonds 
vonden er kunstenaarspresentaties plaats van Lynne Segal, Liam Young, Danielle Brathwaite 
Shirley en Hyphen Labs. Het programma werd afgesloten met een muziek- en dansperformance 
van Boris Acket en Maarten Vos. De moderator van STRP Scenario #10 was Annemarie Wisse.

Dit evenement vond volledig online plaats.

3.3. Nested Realities – 16 t/m 18 juli 2021

Vanaf eind februari werkten elf jongeren samen met kunstenaars Sunjoo Lee en Ko de Beer 
onder de noemer ‘Spacemakers’ aan de vormgeving van hun eigen artistieke project. De groep 
werkte vanuit het uitgangspunt om de natuur niet als muze te zien, maar met technologie de 
natuur zelf dingen te laten bepalen. Met deze gedachte zijn drie kunstwerken gecreëerd en 
getoond in een expositie. Niet alleen hebben de jongeren het werk gemaakt, mar ook zijn zij 
verantwoordelijk geweest voor het organiseren van deze expositie. Hierdoor waren zij zowel 
kunstenaar als organisator, vormgever, producent en communicatiemedewerker.

De werken die de jongeren in de expositie toonden zijn gemaakt op basis van de vliegdata van 
een wespendief. Een van de groepen heeft deze route gevisualiseerd door middel van YouTube 
video’s over de plekken van de verschillende GPS-locaties uit de route. Een andere groep heeft 
aan de hand van winddata een eivormige windharp gemaakt. De groep die visualisaties maakte 
bij de verhalen waar natuur technologie overneemt, heeft een installatie gemaakt waarbij 
de aanraking van takken de geprojecteerde visualisaties beïnvloedt. Meer informatie over 
Spacemakers en de werken die in de expositie getoond zijn is te lezen in hoofdstuk 3.7: Educatie.

Dit evenement vond fysiek plaats in de Spacemakers Expo in winkelcentrum de Heuvel in 
Eindhoven.
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3.4. Another Green World – 26 t/m 29 augustus 2021

Another Green World bood een tweesporig belevingsconcept (digitaal en live) waarin twee 
versies van dezelfde muziek, afzonderlijk van elkaar gemaakt, samenkwamen in een ontworpen 
geheel. Twaalf nieuwe soundscapes van zes verschillende artiesten kwamen via koptelefoons 
samen met live performances voor publiek in het Voedselbos op landgoed De Wielewaal in 
Eindhoven. Daarnaast kon het publiek op eigen gelegenheid een soundscape wandeling met 
muziek van deze zes artiesten lopen in het Philips de Jonghpark. 

Om tot deze bijzondere opzet te komen kwamen de artiesten meermaals naar de twee 
natuurlocaties in Eindhoven om samen te werken met componistenduo en soundscape 
specialisten Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk (Strijbos & Van Rijswijk). Het duo is onder andere 
de uitvinder van de Walk With Me app. De start van dit co-creatie proces werd gevormd door 
online sessies met alle artiesten waarin door Strijbos & Van Rijswijk een technische uitleg werd 
gegeven over de werking van de app en tools waarvan de artiesten gebruik konden maken. In de 
dagen erna planden we inspiratiewandelingen op locatie. Zo konden alle betrokken componisten 
en musici een specifieke plek in het Philips de Jonghpark identificeren die voor hen de basis zou 
gaan vormen voor het maken van twee tracks van ongeveer 10 minuten. Voor het maken van deze 
tracks werkten de artiesten nauw samen met Strijbos & Van Rijswijk. In een speciaal ingerichte 
tijdelijke outdoor set-up bewerkten de artiesten de composities real time voor de Another Green 
World app. Dankzij de samenwerking met Strijbos & Van Rijswijk konden zij hun composities 
artistiek gezien verder uitdiepen en technisch aanpassen voor toepassing in de app. 

Door middel van geo-locatie technologie maakten de artiesten in overleg met Strijbos & Van 
Rijswijk de composities uiteindelijk beschikbaar als aparte eenheden en geluidslagen in de 
app. De soundwalks werden in specifieke zones in het wandelgebied ‘getagd’ zodat ze te 
horen waren op de koptelefoon. Of, beter gezegd, te horen zijn, want tot op de dag van vandaag 
zijn de soundwalks vanwege grote belangstelling nog beschikbaar via de app in het Philips 
de Jonghpark. Voorafgaand aan de concertwandeling dient de gebruiker de Another Green 
World app te downloaden op zijn of haar eigen mobiele device. Al wandelend volgt daarna een 
aaneenschakeling van doorlopende soundscapes. Voor elke gebruiker is deze ervaring anders, 
afhankelijk van waar hij of zij zich in het park bevindt of welke afslagen tijdens de wandeling 
worden genomen. 

Mathilde Nobel vertegenwoordigde de jongste lichting AV-kunstenaars die Brabant rijk is. De 
jonge Bredase onderzoekt, met fascinatie voor vele verschillende technieken als schilderkunst, 
film en elektronische muziek. Mathilde was van alle artiesten het meest in de gelegenheid haar 
composities tussentijds te testen in het Eindhovense landschap. Haar composities, met daarin 
een hoofdrol voor harp en elektronica, vielen op door een gedefinieerde geo-tagging, waarbij de 
auditieve en ruimtelijke ervaring met elkaar gelijk opgingen. 

De 12 zones werden conform onderstaande plattegrond 
toebedeeld aan de deelnemende componisten en artiesten. 
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De gezamenlijke werken van het Tilburgse componistenduo Strijbos & Van Rijswijk werden 
dankzij het Another Green World project verder uitgebreid. Met hun kenmerkende combinatie van 
computergestuurde compositie, elementen van ruimtelijkheid, vormgeving en muziektechnologie 
werden grenzen en snijvlakken van verschillende kunstdisciplines opgezocht. Strijbos & Van 
Rijswijk pasten regelmatig found sounds en samples (schoolgaande kinderen, een voorgedragen 
gedicht, etc.) toe in hun soundscapes, wat een prettig ontregelend effect had op de luisteraar. 

Mitchel van Dinther alias Jameszoo besloot een nacht te te kamperen in het Philips de 
Jonghpark, waarbij hij naast geluidsregistraties ook video opnames maakte. Dit gedurende een 
groot deel van de nacht tot en met de zonsopgang. Deze beelden werden ge-edit tot een film van 
45 minuten met daaronder gemonteerd een ‘natuurgetrouwe’ soundscape met zang van vogels, 
kwakende kikkers en andere plaatselijke geluiden. De film werd op een led screen vertoond 
tijdens zijn live performances. 

De klassiek opgeleide musici en producers Lukas Amer en Sjoerd Huissoon, oftewel het 
producer duo Amy Root, creëerden met hun soundscapes de meest dansbare tracks van 
Another Green World. Voor Ruben Uvez alias Konduku vormde Another Green World een nieuw 
hoogtepunt in zijn carrière. Naast het creëren van soundscapes, waarbij de klanken van gongs 
en bellen het compositorische vertrekpunt waren, vormde het optreden in het Voedselbos zijn 
eerste live dj set. Konduku koos er, evenals Bram Stadhouders, voor om klankveld te creëren in 
het Philips de Jonghpark; dit in tegenstelling tot meer gedefinieerde routes. Stadhouders sloot 
op zondag het muzikale festival af met bijzondere performances te horen over zes speakers 
rondom het publiek. Met deze immersieve geluidssetting werd het publiek ondergedompeld 
in een weldadig bad van klanken, samengesmolten met de idyllische sfeer en ligging van het 
Voedselbos.

Jameszoo, Konduku, Bram Stadhouders en Amy Root voegden tijdens hun live optredens 
extra gespeelde partijen toe aan de door hen gecomponeerde soundscape. Terugkijkend op 
het project concludeerden de artiesten dat Another Green World hen een onverwacht rijk en 
inspirerend platform voor innovatie en co-creatie had geboden. De artiesten leerden van elkaar 
door de onderlinge uitwisseling van ideeën en uiteraard ook dankzij het co-creatie proces 
met Strijbos & Van Rijswijk. Op deze manier wisten de artiesten hun werk(wijze) en idioom te 
verdiepen en te verbreden. Door de bijzondere opzet werd hun werk in een voor hen nieuwe 
context en scene gepresenteerd en konden zowel de makers als STRP het publieksbereik verder 
verbreden. 

Performance Jameszoo Foto: Luoxin Lu
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3.5. Presentatie Next Space Rebels van Floris Kaayk - 30 september 2021

Next Space Rebels van Floris Kaayk (met STRP als co-producent) reflecteert het kinderlijke 
plezier om zelfgebouwde raketten de ruimte in te lanceren, maar legt tegelijk de reële zorgen bloot 
over een meer en meer gereguleerd internet. Grote mogendheden en kapitaalkrachtige bedrijven 
strijden om de macht. Wie bepaalt straks wat er wel of niet gecensureerd wordt? Wie beschermt 
onze vrijheid van meningsuiting? Het antwoord: degene die de meeste internetsatellieten in 
een baan om de aarde heeft. In de Next Space Rebels game sluit de speler zich aan bij een stel 
activisten die zelf raketten willen knutselen om zo een onafhankelijk, vrij internet te waarborgen. 
Maar zijn de doelstellingen van de Next Space Rebels zelf eigenlijk wel transparant? Het werk 
van Floris Kaayk is een kunstwerk verstopt in een game, waarbij de bezoeker geen toeschouwer 
maar speler is. Dit verhaal toont op een speelse manier de actuele en zorgwekkende strijd om de 
macht over het internet.

Next Space Rebels werd tijdens het Nationaal Film Festival (NFF) gepresenteerd tijdens een 
uitgebreid première-evenement, gratis toegankelijk als onderdeel van Storyspace, een grootse 
expositie in Bibliotheek Neude. Tijdens de première vonden korte presentaties plaats van Floris 
Kaayk, Anna Grimbrere, Geert Lovink en Tess van Hulst. De moderator van de middag was Jadie 
Olieberg.

Floris Kaayk  presenteert op het Nederlands Film Festival
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3.6. Expo Species Counterpoint van Antoine Bertin – 16 t/m 24 oktober 2021

Wat is het verschil tussen jou... en een plant? Blijkbaar niet zo veel, wanneer we ons DNA bekijken. 
Hoewel een plant en jij er heel verschillend uitzien, delen jullie dezelfde 4 scheikundige letters (A, 
G, C en T) en een groot deel van de ‘data’ in jullie DNA. Gek, maar ook best mooi, wanneer je er oor 
naar hebt. Species Counterpoint maakt de harmonie tussen menselijk DNA en dat van planten 
hoorbaar in het nu. Een mechanische piano speelt de codes die ons ons maken, tegelijkertijd. 
Wie zijn oren op scherp zet hoort twee afwijkende muziekstukken. Wie langer luistert hoort de 
overeenkomsten: twee akkoorden, genen, die, al is het maar voor even, hetzelfde zijn en klinken.

Species Counterpoint was een samenwerking met Dutch Design Week (DDW) en was gratis 
te bezoeken. Na alle online events was het een prachtige ervaring om een op locatie mix van 
bezoekers te ontvangen die bestond uit winkelend publiek, DDW-bezoekers en kunstliefhebbers. 
Met Species Counterpoint experimenteerden we met de eventuele vorm van STRP Festival 
2022, waarbij we diverse leegstaande winkelpanden inzetten als galerie.

3.7. Educatie
 
Ondanks dat 2021 weer een uitdagend jaar was om voor het onderwijs programma’s te 
organiseren heeft STRP toch bijna 200 activiteiten kunnen uitvoeren voor het basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Scholen die af en aan dicht moesten, externen die niet 
op school mochten komen en activiteiten die werden gecanceld door (verdenking van) 
besmettingen bij een leerling, leerkracht of STRP-docent. Het zijn een paar voorbeelden van de 
uitdagingen waar we mee te maken kregen. Toch bleef STRP Onderwijs zich altijd ontzettend 
inzetten om te bedenken hoe we onze activiteiten wél mogelijk konden maken. De pandemie 
heeft zo’n enorme weerslag op het welbevinden van jongeren, dat de noodzaak zwaarder woog 
dan alle uitdagingen. Uiteraard onderzocht STRP Onderwijs ook de mogelijkheden van online 
programma’s op de momenten dat er geen fysieke activiteiten mogelijk waren. Zoals eerder al 
beschreven gaf een meerderheid van docenten aan hier geen behoefte aan te hebben, omdat ze 
zelf ervaarden hoe moeizaam alle online lessen verliepen.

Antoine Bertin Species Counterpoint Foto: Bas Berends
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Juist tijdens een pandemie zijn activiteiten waarin we even uit het online lesrooster konden breken 
erg waardevol. Onderzoeken, Kritisch Denken, Creatief Denken, Samenwerken en Flexibiliteit 
zijn de vaardigheden die centraal staan bij STRP Onderwijs. We spraken met onze activiteiten de 
verbeelding en gevoelens aan van jongeren. Grote en complexe thema’s maakten we toegankelijk 
en we stimuleerden jongeren om zelf te bepalen wat zij vinden en willen. In samenwerking met 
elkaar en gevoed door de denk- en verbeeldingskracht van kunstenaars onderzochten we 
nieuwe inzichten en ideeën.

Spacemakers 
Het Spacemakersprogramma, dat in totaal vier jaar duurt, startte in 2021. In dit programma laten 
we steeds een groep jongeren van verschillende opleidingen gedurende een aantal maanden 
samenwerken met een kunstenaar. De jongeren die zowel van het voortgezet onderwijs, mbo 
als hbo kunnen komen doen mee in hun vrije tijd naast hun studie en krijgen samen met de 
kunstenaar alle vrijheid om een eigen artistiek project vorm te geven. 
De groep heeft een eigen werkplek waar zij samen kunnen komen om te denken, te delen en te 
maken.

Spacemakers is een samenwerkingsproject tussen jongeren en kunstenaars, waarin we ernaar 
streven dat iedereen zo gelijkwaardig mogelijk samenwerkt. We vragen nadrukkelijk dat iedere 
deelnemer open staat om iets onbekends aan te gaan, bereid is om nieuwe dingen te leren en te 
delen vanuit eigen kennis en ervaringen. We geloven erin dat met die houding we door bubbels 
heen kunnen breken. Zeker voor jongeren geldt dat zij altijd binnen de veilige muren van hun eigen 
klas werken. Samenwerking tussen verschillende opleidingen binnen dezelfde school vindt al 
nauwelijks plaats, laat staan met andere scholen of andere opleidingsniveaus.

In februari doken elf jongeren tussen de 18 en 25 jaar, afkomstig van het voortgezet onderwijs 
(Boswell-Bèta Utrecht), mbo (SintLucas Eindhoven) en hbo (Fontys Hogescholen Tilburg 
en Eindhoven, Avans Hogeschool Breda) in dit avontuur samen met het Eindhovense 
kunstenaarsduo Sunjoo Lee en Ko de Beer. De groep ging aan de slag met een onderzoek naar 
hoe ze kunst konden maken die niet alleen was geïnspireerd op de natuur, maar ook in co-creatie 
werd gemaakt met de natuur.

Nested Realities Foto:  Luoxin Luo
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Sunjoo en Ko hadden het traject goed uitgedacht. Ze bedachten verschillende stappen en 
opdrachten om het abstracte niveau van denken te stimuleren. Voor sommige studenten was 
dit totaal nieuw en uitdagend, omdat binnen de kaders van school dit niet of nauwelijks geleerd 
wordt. Met de juiste handvatten zette ze een stap in het diepe. Dat was achteraf gezien een goede 
zet. Ook organiseerden ze verschillende gesprekken en excursies met andere professionals 
zoals ecoloog Karel Beljaars, professor Willem Bouten en kunstenaar Theo Jansen. 

Tijdens het ontwikkelproces organiseerden we een kleine bijeenkomst voor een aantal 
professionals en we vroegen de Spacemakers om hun project en plannen te presenteren. We 
reserveerden genoeg tijd om vragen te stellen en tijdens het eten kon er volop informeel worden 
uitgewisseld. De presentatie was een goede oefening voor de Spacemakers die een kleine 
maand later hun eindexpositie zou organiseren.

Voor de professionals was het fascinerend om over het hele denk- en werkproces van de groep 
te horen. Ze waren onder de indruk van alle plannen en enorm geïnspireerd over onze aanpak. 
De docenten zagen de meerwaarde voor hun studenten, de medewerker van een culturele 
instellingen zag duidelijker wat de kracht is, maar ook wat aandacht nodig heeft voor hun eigen 
programma. Ook werkten we mee aan een online uitzending van MUTO in Amsterdam waarin we 
onze STRP Spacemakers visie en werkwijze deelden met professionals.

Alhoewel de Spacemakers al in een vrij vroeg stadium zich opsplitsten in drie verschillende 
groepen, hadden zij altijd één gemene deler: een wespendief, een roofvogel genaamd Honey 
Buzzard 600. Gefascineerd door de enorme lange afstand die deze vogel jaarlijks aflegt tussen 
de Veluwe en Liberia, 6.000 kilometer, bleek deze vogel de verbinder en co-creator te zijn van hun 
project. Uit de verschillende onderzoeken kwamen drie projecten voort die te zien waren tijdens 
een expositie in winkelcentrum De Heuvel in Eindhoven die door 407 bezoekers werd gezien.

1. Youtube Migration: Buzzard-600
Aan de hand van data die door de Universiteit van Amsterdam beschikbaar werd gesteld zag de 
groep de vliegroute van de wespendief door verschillende landen en culturen. Ze kozen ervoor 
om de route te visualiseren door middel van YouTube-filmpjes. Elke plek en regio heeft andere 
YouTube filmpjes die geüpload zijn door de mensen die er wonen. Ze maakten een algoritme dat 
zelf YouTube-filmpjes zocht bij de coördinaten van de route van de wespendief. Het was steeds 
een verrassing welke filmpjes je te zien zou krijgen. De gehele route van de wespendief werd 
verdeeld over de drie dagen van de expositie. Zo waren gedurende de eerste dag alleen filmpjes 
te zien uit Afrika, en tijdens de tweede dag werd er een visuele oversteek gemaakt naar het 
Europese continent.

2. Storytelling met natuur en technologie
Deze groep begon met het schrijven van verhalen waar de natuur de door en voor mens 
gemaakte technologie overnam. Hierbij maakten ze visualisaties en maakten ze de keuze voor het 
verhaal waarin takken veranderde in een toetsenbord.
Ze maakten een sculptuur, bestaande uit takken die aan het plafond hingen. In hun verhaal zou de 
wespendief kunnen landen op de takken en zo het toetsenbord bedienen. Tijdens de expositie 
mochten bezoekers de takken aanraken. Hiermee beïnvloedden ze een abstracte animatie qua 
kleur, geluid en vorm.
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3. Aeolin Eggs
Deze groep had een interesse in muziek en onderzocht de werking van een windharp. Een 
windharp wordt bespeeld door de wind en niet door mensen. De groep was geïnteresseerd naar 
het maken van een nieuw soort instrument. Door de data van de wespendief te gebruiken, is het 
mogelijk een wespendief de windharp te laten bespelen. Ze gebruikten hiervoor onder andere 
data van de hoogte en snelheid waarmee de wespendief vloog waarmee ventilatoren werden 
beïnvloed. De windharpen hadden de vorm van een ei, wat ook weer een verwijzing is naar hun 
co-creator Honey Buzzard 600.

In oktober startte de tweede groep Spacemakers. Dit keer een groep van 8 jongeren afkomstig 
van Grafisch Lyceum Utrecht, SintLucas Eindhoven en Boxtel, Fontys Hogescholen Tilburg, 
AKV|St.Joost Breda, Summa College Eindhoven. Zij werken samen met social designer Imke 
Sloos en onderzoeken hoe we ons drukke dagelijks leven anders kunnen indelen. De groep rond 
hun project af in februari 2022.

Mbo student en deelnemer Spacemakers (19): “Ik ben echt uit mijn comfortzone gegaan wat betreft 
samenwerken en het doorlopen van een creatief project.”

Cultuureducatie met Kwaliteit
Binnen het programma Cultuureducatie met Kwaliteit dat wordt gecoördineerd door 
CultuurStation organiseerde STRP Onderwijs 42 activiteiten voor 11 verschillende basisscholen 
in Eindhoven. Programma’s bestonden uit STRP-workshops en samenwerkingen gefocust op 
deskundigheidsbevordering. Voor dat laatste ging STRP steeds in gesprek met de school om te 
bespreken wat hun behoeftes en wensen waren op het gebied van kunst & technologie-educatie. 
Samen ontwikkelden we lessen en gaven we leerkrachten handvatten om zelf lessen uit te 
voeren en te ontwikkelen.

Workshops, masterclasses en praktijkopdrachten
Voor SintLucas Eindhoven, Fontys Hogescholen Tilburg, International School Eindhoven, 
ArtEZ Arnhem, Koning Willem I College Den Bosch en De la Salle Baarle-Nassau organiseerden 
we workshops en masterclasses voor zo’n 330 leerlingen en studenten, onder andere in 
samenwerking met kunstenaars Sunjoo Lee & Ko de Beer, affectlab en Antoine Bertin. 

Storytelling met natuur en technologie Foto: Sunjoo Lee
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In samenwerking met Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Fontys Hogescholen Eindhoven, 
Breda University of Applied Sciences, Koning Willem I College Den Bosch en Summa College 
Eindhoven formuleerden we op-maat-opdrachten en begeleidde STRP als opdrachtgever 88 
studenten. Soms als een eendaagse opdracht, soms in een samenwerking gedurende een aantal 
maanden.

Kennisdeling en presentaties
Kennisdeling met en voor kunst-, cultuur- en onderwijsprofessionals vindt STRP Onderwijs 
belangrijk. Hierdoor blijven we goed op de hoogte van de behoeftes en mogelijkheden van 
het onderwijs en stimuleren we dat kunst & technologie steeds beter wordt ingebed in het 
onderwijs. Helaas vonden er in 2021 geen fysieke bijeenkomsten en ontmoetingen plaats door 
de Coronamaatregelen, maar organiseerden we of deden we wel mee aan een aantal online 
bijeenkomsten.

In samenwerking met kunstruimte MU organiseerden we op uitnodiging van LKCA een 
bijeenkomst over leerecosystemen. Met Kunstloc Brabant organiseerden we een masterclass 
waarin we ingingen op de mogelijkheden en waarden van kunst & technologie binnen het 
onderwijs. Door het Consortium voor Innovatie en Brainport Kennisfestival werden we 
uitgenodigd om te delen hoe STRP Onderwijs kunst & technologie verbindt en waarom we dat 
doen. Voor het Brainport Kennisfestival werkten we samen met kunstenaar Sander Veenhof. Ook 
werkte STRP mee aan een publicatie van DEN over digitale cultuureducatie.

STRP DigiSchool
Begin 2021 startten we met een nieuwe opzet van het STRP Onderwijs Instagram kanaal. Op dit 
kanaal geven we updates over STRP Onderwijs-activiteiten, STRP Spacemakers en publiceren 
we inspirerende ideeën voor gesprekken en opdrachten waar docenten zelf mee aan de slag 
komen. De inhoud hiervan is altijd gekoppeld aan een thematiek, kunstwerk of kunstenaar waar 
STRP mee bezig is. In 2021 publiceerden we 18 DigiSchool-vragen en opdrachten gelinkt aan 
onder andere kunstenaars Liam Young, Frederik Heyman, Iman Person en Floris Kaayk.

Kunst & Technologie profilering
In 2020 nam STRP in samenwerking met CultuurStation en Kunstloc Brabant het initiatief om 
Kunst, Technologie & Educatie beter te profileren. Samen met Manifestations, De Ontdekfabriek, 
Art+Tech Society, Maker Faire Eindhoven, Next Nature Network, Brainport Eindhoven, 
MU en Night of the Nerds gingen we aan de slag met het duiden van Kunst, Technologie & 
Educatie waarmee we voor het onderwijs (focus op primair- en voortgezet onderwijs) in 
gemeenschappelijke taal duidelijk maken wat dit inhoudt, wat de waarde ervan is en welke 
activiteiten van welke organisaties aansluiten bij hun vraag. Door Kunst, Technologie & Educatie 
te duiden, kunnen we voor het onderwijs differentiaties tussen organisaties beter aangeven. 
Waar zitten de raakvlakken, verschillen en nuances? En wat is de rode draad? Ook zal dit 
iedere afzonderlijke organisatie helpen om hun eigen profilering en positionering (scherper) te 
formuleren. Door de Coronamaatregelen duurde het traject langer dan gepland en pakten we 
in 2021 de draad weer op. We schakelde de expertise in van Michiel Koelink van het ArtechLAB 
van de Breitner Academie in Amsterdam die een frisse en onafhankelijke blik toevoegde op onze 
ideeën en vraagstukken. In 2022 wordt deze opdracht verder uitgewerkt en afgerond.
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4. Marketing en Communicatie     

Voor het tweede jaar op rij werd STRP door de Covid-19 pandemie gedwongen het grootste 
gedeelte van haar evenementen in een online format te presenteren. Ook in het online format 
werd de nadruk gelegd op dialoog, experiment, onderzoek en crossovers tussen disciplines, 
zonder de hoogstaande artistieke kwaliteit van de (veelal nieuwe, specifiek voor STRP 
geproduceerde) werken en performances, en de internationale allure uit het oog te verliezen. 

Nieuwe doelgroep
Sinds enkele jaren richt STRP zich meer en meer op Generatie Z als mogelijk nieuwe doelgroep, 
en daarbinnen specifiek op de leeftijdsgroep tussen 20 en 25 jaar. Deze doelgroep heeft een 
HBO-denkniveau en een sterke interesse in cultuur, ethiek en technologie. Ze zijn ‘digital natives’, 
realistischer en pragmatischer dan Generatie Y. Authenticiteit en duurzaamheid zijn erg belangrijk 
voor hen. Hun mentaliteit en hun activistische houding sluit goed aan bij de houding die STRP in 
haar visie ook centraal stelt: kritisch optimisme.

Website
In 2019 kreeg STRP een geheel nieuwe website, waar in 2020 enkele aanpassingen op zijn 
doorgevoerd om de website gebruiksvriendelijker te maken voor haar bezoekers. Wetende 
dat het online aanbieden van ons programma in alle mogelijke Covid scenario’s belangrijk ging 
zijn, is in 2021 veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van een extra digitaal platform 
voor digitale kunst en diverse opties voor het uitzenden van livestreams. Voor het aanbieden 
van de expo hebben we er samen met HeyHeyDeHaas voor gekozen om een rustige omgeving 
te creëren waar de nadruk volledig op de werken ligt. We hebben een platform ontwikkeld dat 
transparant, sober en gebruiksvriendelijk is. Om de STRP Scenario’s interactief in te steken, 
zijn de livestream opties op onze website uitgebreid. De livestream pagina’s zijn ingericht om te 
fungeren vooraf, tijdens en na de actuele livestream en hadden mogelijkheden om te chatten 
met bezoekers en om een poll te doen. De livestream pagina’s zijn ook geüpdate met links naar 
tools zoals SoundCloud, voor de audio wandeling in Scenario #13. Zowel voor de STRP Expo 
als de STRP Scenario’s is een paywall aangebracht, die we na het festival omzetten naar een 
donatiepagina. In de campagneperiode hebben ruim 20.000 personen onze website bezocht. 

Nieuwsbrief
Net als in de festivalcampagne, is ook in de nieuwsbriefuitingen een fasering aangebracht. Al 
vanaf november 2020 is er maandelijks een nieuwsbrief verzonden, met allereerst een focus op 
het thema Collectiviteit. Diverse deelnemende kunstenaars zijn later voorbijgekomen middels 
een Zoom interview. In de laatste nieuwsbrief lag de focus puur op ticketverkoop. De nieuwsbrief 
in maart met het interview met Iman Person had het hoogste openingspercentage. In de 
afgelopen jaren hebben we de nieuwsbriefabonnees van STRP uitgebouwd tot een aantal van 
10.500 lezers, met een gemiddeld openingspercentage van 22,7%. 

Social media
In 2021 is wederom volop ingezet op social media campagnes voor de bekendheid rondom de 
verschillende activiteiten die STRP door het jaar heen organiseert. Er zijn zowel organische 
als betaalde campagnes uitgevoerd, waarbij goed is gekeken naar de juiste targeting van 
doelgroepen voor die specifieke evenementen. 
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Campagne STRP Festival 2021
Op het moment dat de campagne voor STRP Festival 2021 ontwikkeld werd, waren de Covid-19 
maatregelen nog volop van kracht en was nog niet duidelijk of het mogelijk zou zijn om een fysiek 
festival te organiseren. Los van de precieze vorm van het festival (‘blended’ of enkel online) was de 
inzet van de campagne vooral gericht op online marketing. Net als de afgelopen twee jaar werkten 
we bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering van de campagne nauw samen met creative 
agency HeyHeydeHaas. Het thema collectiviteit werd door hen vertaald naar de pay-off All Of 
Us. De campagne draaide voornamelijk om beelden die de collectiviteit tussen mensen, dieren 
en natuur benadrukten. Beelden met de mens als middelpunt en een knipoog naar waanzinnig 
consumentisme, beelden van dieren van verschillende groottes in kuddes samen, beelden van 
natuur met zand, bos en schimmels. In de online campagne werd met animaties gewerkt, waarin 
steeds verder uitgezoomd en je uiteindelijk het thema collectiviteit vertaald kon zien in All of 
Us. (Zie; https://www.strp.nl/projects/strp-festival-2021-theme). Er werd gebruik gemaakt van 
een lettertype en logo dat herkenbaar is als STRP en al enige tijd binnen onze huisstijl valt. Voor 
aankondiging van artiesten, co-creatoren en andere informatie zijn templates ontwikkeld in onze 
‘langdurige’ huisstijl. 

Om het publiek mee te nemen in de aanloop naar STRP Festival 2021 was de campagne 
onderverdeeld in 3 fases; Bekendheid, Overweging en Besluit/Conversie. Als eerste moet 
duidelijk worden waar STRP Festival voor staat, vervolgens welke onderdelen en events eronder 
vallen en daarna moet de potentiële bezoeker aangezet worden tot aankoop van een ticket. In de 
eerste fase hebben we ook A/B-testing toegepast; het inzetten van 2 advertenties met gelijke 
parameters voor dezelfde doelgroep, zodat duidelijk wordt welke advertentie het beste aanslaat.

All Of Us festivalcampagne ontworpen door HeyHeydeHaas
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Advertenties, posters en animaties
Bij het uitzetten van advertenties is met name gekozen voor kunstplatformen met een redelijk 
bereik en met eerlijke prijzen. Hierbij hebben we de focus op het gehele festival gelegd met een 
verwijzing naar de STRP website met een online UTM link. Zo kunnen we voor volgend jaar 
beter inzien welke kanalen relevant en lucratief zijn. In Metropolis M hebben we zowel in het 
magazine als online geadverteerd. Bij Mr. Motley hebben we gewerkt met een online banner en 
nieuwsbriefadvertentie. We Make Money Not Art heeft ons gesteund met socials en een online 
banner. Frieze, een Europees platform voor contemporary art & culture, bood ons last minute 
nog een lucratieve deal aan met 20K impressies voor een CPU banner. En om ook lokaal publiek 
te bereiken hebben we in Uit in Eindhoven een redactioneel stuk geplaatst. Flyerman kwam met 
een lucratieve deal: op 250 plekken in Brabant is de STRP festivalposter te zien geweest op het 
moment dat de horeca net weer open gegaan was. De offline animaties in de campagne zijn op 
bewust gekozen plekken ingezet. Op de Green Tower, een hotspot in Eindhoven dicht bij het 
station, werden de 3 animaties wisselend vertoond. Via de Eindhoven247 (Citymarketing) waren 
de animaties ook aanwezig op 20 City Beacons (beeldschermen in het centrum in de stad). NS 
Onderweg gaf ons landelijke zichtbaarheid met een promofilmpje in de trein. 

Onderzoek
In 2021 is na afloop van het festival een online publieksonderzoek opgezet. Het onderzoek werd 
in opdracht van STRP uitgevoerd door Markteffect. Naast de standaard gegevens (opleiding, 
leeftijd, postcode, geslacht) is vooral gekeken naar hoe de bezoekers STRP ervaren en beleefd 
hebben. We wilden graag weten in welke mate een bezoek aan STRP heeft bijgedragen aan 
de ontwikkeling en meningsvorming van de bezoeker. Het onderzoek had het karakter van 
een nulmeting. In 2022 kunnen we op de resultaten van deze eerste impactmeting verder 
bouwen, vooral ook omdat we dan weer een fysiek deel van het festival hebben waardoor we 
gemakkelijker in gesprek komen met ons publiek. 

Samenwerkingen
Instagram samenwerkingen zijn voor STRP essentieel. In 2021 is onder meer samengewerkt 
met Mestmag en op deze manier het publiek meegenomen in belevenissen achter de schermen 
en tips gegeven voor de events en kunstenaars. Ook hebben we influencers ingezet, waaronder 
Andy Hendrata (44K volgers). Andy heeft STRP Festival in het verleden al eens bezocht en heeft 
een relevant publiek dat overeenkomt met de beoogde doelgroepen van STRP. Hij heeft STRP 
Festival, en specifiek het werk van Lundahl & Seitl, gepromoot. Ook Streaming Museum in New 
York heeft Lundahl & Seitl’s werk actief en STRP in zijn algemeen stevig gepromoot. Op de socials 
hebben we een samenwerking gehad met MU (gratis entree bij MU met een STRP ticket), Rewire 
en Building Conversation. 

Campagnes jaarprogramma

STRP Scenario’s
Voor STRP Scenario’s heeft HeyHeydeHaas een nieuwe huisstijl ontwikkeld. Elk Scenario krijgt 
daarmee een eigen look-and-feel. Naast de organische posts op social media worden er ook 
online advertenties uitgezet. Deze zijn gericht op een doelgroep die dezelfde interesse heeft als 
het onderwerp van het Scenario. Naast Facebook en Instagram wordt de advertentie ook op 
LinkedIn geplaatst, omdat zich daar een deel van de Scenario-doelgroep bevindt. 

Another Green World
Voor Another Green World zijn in aanloop naar het evenement op gestructureerde wijze 
organische berichten geplaatst om de Facebook- en Instagramvolgers van STRP te benaderen, 
informeren en verbinden. Daarnaast is ingezet op betaalde advertenties via Facebook en 
Instagram, en zijn advertenties geplaatst op de lokale culturele evenementenwebsite Uit In 
Eindhoven. Ook offline is het evenement goed zichtbaar geweest. Er is een A2-posterronde 
ingezet om het merk Another Green World kenbaar te maken in regio Eindhoven. Het Eindhovens 
Dagblad heeft uiteindelijk twee publicaties geschreven: een aankondiging en een recensie.
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Another Green World poster
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5. Personeel & Organisatie

Personeel

STRP is een projectorganisatie en kent een klein vast kernteam van medewerkers in loondienst. 
Daarnaast kent STRP een flexibele schil van trouwe freelancers die een of meerdere keren per 
jaar aansluiten. Die schil breidt zich vooral uit in aanloop naar het festival, maar vanwege ons 
jaarprogramma ook steeds meer rondom andere events elders in het jaar.

Vast team (voornamelijk) in loondienst 2021

Nieuw in het vaste team sinds 2021 is een freelance muziekprogrammeur. Hij richt zich specifiek 
op de muziekprogrammering van STRP, zowel tijdens het festival als binnen het jaarprogramma. 
Een eerste resultaat was de productie van het meerdaagse event “Another Green World”.

STRP kernteam in 2021
Directeur:     Ton van Gool, 01-01 t/m 31-12
Zakelijk leider:                        Tim Roeleveld, 01-01 t/m 31-12
Office Manager:    Ayla de Wit, 01-01 t/m 31-12
Hoofd Educatie:    Shirley Hendrikse, 01-01 t/m 31-12 
Assistant educatie:   Djoeke Schoots, 01-01 t/m 31-12
Programmeur STRP Scenario:                     Nadine Roestenburg, 01-01 t/m 31-12
Programmeur muziek:                      Frank Veenstra. 01-09 t/m 31-12
Hoofd Marketing & Communicatie: Moniek Simons, 01-01 t/m 12-10
     Jip Bierkens, 15-11 t/m 31-12   
Mdw Marketing & Communicatie: Tim Verleijsdonk, 01-01 t/m 31-12
Boekhouding:    Wendy Vosmeer, 01-01 t/m 31-12

Het aantal fte per 31 december 2021 bedraagt 4,8 fte. 

Freelancers 
Naast het vaste kernteam werkt STRP samen met een team freelancers op het gebied van 
communicatie, productie en projectleiding. Sinds 2020 is het productieteam uitgebreid met een 
online producent. Ook in 2021 bleek de online productie een belangrijke en uitgebreide taak 
waarvoor versterking nodig was. We hebben na de organisatie van het (online) festival in 2021, 
beter kunnen definiëren welk takenpakket de online producent uit moet kunnen voeren. Hierdoor 
waren wij, na het vertrek van de online producent die in 2020 en 2021 betrokken was, goed in 
staat een accurate vacature uit te zetten en de juiste persoon aan te trekken voor deze klus in 
2022. 

Omdat we in 2021 geen fysiek festival konden organiseren en we beperkt waren in onze 
mogelijkheden, is ervoor gekozen het productieteam zo compact mogelijk te houden. Daarom 
was het team kleiner dan gebruikelijk en werden taken gecombineerd.  Zo konden we strak en 
efficiënt te werk gaan. Ook zijn we in 2021 op zoek gegaan naar een freelance projectleider 
voor de STRP Scenario’s, die eind 2021 werd gevonden. Aan de STRP Scenario’s werken nu 
een programmeur, een projectleider en een online producent. Ieder brengt andere kwaliteiten 
mee die belangrijk zijn voor het produceren van een sterk online - en hopelijk ook offline, - 
Scenarioprogramma. 
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Het Freelanceteam bestond in 2021 uit:

Hoofd productie:     Suna Karaca
Beheersproductie, crew coordinatie en ticketing: Steffie van den Tillart
Siteproductie:      Marco Gelissen
Online productie:     Alex Heuvink
Productie Scenario’s (per eind 2021):                       Miriam Gramsbergen

Stagiaires
Het STRP Team werd in 2021 versterkt door de volgende stagiaires:

Productie-assistentie:     Aliyah van der Panne
Educatie 2020-2021:     Esther Dolman
       Lieke Mangindaan
Educatie 2021-2022:     Fransien du Pau
       Marilyn Rebel
       Denies Harmsen
Curatorial team 
Sinds 2020 werkt STRP met een internationaal team van curatoren. STRP koestert de wens 
haar scope te verbreden buiten de dominante westerse kaders van de kunst. Op zoek naar 
nieuwe perspectieven en inspiratie heeft STRP haar Curatorial Team opgezet, waarin curatoren 
uit verschillende werelddelen en met verschillende achtergronden zijn vertegenwoordigd. In 
2021 namen we afscheid van Sarah Bilson (Canada), die sinds de start in 2020 betrokken was; zij 
kon haar studie en andere werkzaamheden niet meer met het curatorschap combineren. En we 
verwelkomden eind 2021 een nieuw lid in het team: Faye Kabali-Kagwa (Zuid Afrika).

Het team bestond in 2021 uit:

• Ali Eslami, kunstenaar met de Iraanse nationaliteit woonachtig in Amsterdam
• Sarah Bilson, junior curator, Montreal – Canada (tot zomer 2021).
• Antonia Folguera, curator Sonar+D, Barcelona – Spanje
• Anca Verona Mihulet, curator met de Roemeense nationaliteit, woonachtig in 
                     Seoul – Zuid  Korea
• Faye Kabali-Kagwa, startende curator met een achtergrond in kunst, cultuur en schrijven, 
                     met de Oegandese nationaliteit, woonachtig in Zuid-Afrika. 
• Ton van Gool, directeur STRP
• Nadine Roestenburg, programmeur STRP Scenario’s

Met de leden van het Curatorial Team wordt jaarlijks een overeenkomst afgesloten en een vaste 
vergoeding overeengekomen.  

Organisatie

Raad van Toezicht
STRP kent een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. In 2020 verliep de termijn van 
voorzitter Carlo van de Weijer en werd deze met een jaar verlengd, in 2021 hebben we afscheid 
van hem genomen. Ran Haase, sinds 2020 lid van de Raad van Toezicht, nam zijn taak als 
voorzitter over.
Per december 2021 bestond de Raad van Toezicht van STRP uit:
• Dhr. Ran Haase – voorzitter (adviseur VNG)
• Dhr. Eric Liebers – lid (Senior Investment Manager VADO Beheer) 
• Mevr. Lorna Goulden – lid (IT Business Lead) 
• Mevr. Nicole Maurer – lid (architect Maurer United)
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Het betreft een onbezoldigde functie. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code 
Cultuur. Het in 2020 geactualiseerde Reglement inclusief bijgewerkte Rooster van Aftreden is te 
vinden op de website van STRP.  

Administratiekantoor 
De Wert Accountants & Belastingadviseurs. 
Accountant 
Ralf van de Ven van Crowe Foederer. 

6. STRP en de 3 codes
STRP onderschrijft de codes diversiteit en inclusie, fair practice code en governance 
code cultuur. Per code reflecteren we kort op de stand van zaken en de meest actuele 
aandachtspunten en / of wijzigingen. 

Code diversiteit en inclusie
STRP gelooft in een wereld waarin diverse personen en uiteenlopende standpunten elkaar 
verrijken, zolang men elkaar respecteert, waardeert en hoort. Dat houdt in dat een diversiteit 
aan mensen zich bij STRP thuis voelt en dat wij ons in het perspectief van een ander willen en 
kunnen verplaatsen. STRP heeft een missie en visie, en bijbehorende doelstellingen, targets 
en actiepunten, bepaald op het gebied van diversiteit en inclusie, binnen de pijlers programma, 
publiek, personeel en partners. Voor 2021-2024 heeft STRP gekozen voor de focuspunten 
gender, culturele achtergrond, opleidingsniveau en demografische afkomst (woonplaats). Dit 
alles is vastgelegd in een plan van aanpak dat jaarlijks vastgesteld, geëvalueerd en waar nodig of 
wenselijk bijgesteld wordt.

Fair Practice code
Binnen de eigen organisatie: STRP heeft in 2020 een aantal wijzigingen doorgevoerd die in 2020 
doorgezet zijn. Zo is er een vergoeding voor het gebruik van eigen telefoon en laptop in het leven 
geroepen, evenals een thuiswerkvergoeding dit geldt zolang het advies op thuiswerken blijft. Ook 
ontvangen stagiaires sinds 2020 een vergoeding. Wat nieuw was in 2021, is dat er een minimum 
uurtarief voor freelancers is vastgesteld. In de praktijk betalen we in de meeste gevallen meer dan 
dat, vergelijkbaar met andere culturele instellingen. 
Buiten de organisatie: STRP is vaak opdrachtgever voor het ontwikkelen en realiseren van nieuw 
werk. Met elke maker stellen we een overeenkomst op, bij de ontwikkeling van nieuw werk en 
bij het presenteren van bestaand werk. In die overeenkomst is opgenomen dat het intellectuele 
eigendom van het werk altijd bij de kunstenaar blijft. Er wordt een ‘fair fee’ overeengekomen: we 
toetsen de afspraken met de kunstenaar aan de richtlijn kunstenaarshonoraria, STRP betaalt 
conform of boven de richtlijn.

Governance code cultuur
De Governance Code Cultuur helpt ons om een juiste balans te vinden tussen zakelijkheid en een 
persoonlijke manier van werken. 
STRP heeft een Raad van Toezicht (RvT) bestaande uit vijf onafhankelijke leden. In het RvT-
reglement zijn de samenstelling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en manier van 
besluitvorming formeel vastgelegd, evenals de waarborging van transparantie.
We hebben een goed overzicht van functies en nevenfuncties van zowel RvT als van het STRP 
team, waarbij we constateren dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt. STRP publiceert 
de jaarrekening en het jaarverslag op de website, waar ook het het rooster van aftreden, inclusief 
nevenfuncties van de Raad van Toezicht te vinden is. Het Reglement van de Raad van Toezicht is 
aangepast en deze is, samen met de statuten van STRP, beschikbaar via de website van STRP
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7. Feiten en cijfers       

BEZOEKERS STRP FESTIVAL 2021

Online bezoekers 6112
Scenario#11 Conversations on Collectivity 48
Scenario#12 Rhythmic Resonance 84
Scenario#13 Becoming Time Rebels 100
Scenario#14 Collectivize! 34
Kennisbijeenkomst Spacemakers 35
Educatiebezoekers 1628
Fysieke bezoekers pop-up 126

TOTAAL 8167

BEZOEKERS STRP JAARPROGRAMMA 2021

Scenario#10 Me You and Everything We Know 117
Another Green World 26 tm 29 augustus 283
Popup STRP x NFF lancering Next Space Rebels 194
Popup STRP x DDW Species Counterpoint 1971
Educatie 2885

TOTAAL 5450

DEELNEMERS EDUCATIE 2021
activiteiten deelnemers

Educatie Festival 87 1628
Educatie jaarprogramma 110 2885

specificatie totaal totaal activiteit
Workshops/activiteiten 28 446
Focusgroepen/presentaties 6 110
CmK 42 1017
Digischool 16 2359 views | 202 likes
Spacemakers 18 1312

specificatie totaal totaal op deelnemers
PO 42 1017
VO 67 1119
MBO 51 1116
HBO 12 315
OVERIG 25 946
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8. Financiën 

STRP had in 2021 een negatief exploitatieresultaat van €24.622. Een deel (€37.000) van het 
bestemmingsfonds Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is in juni vrijgevallen en ingezet voor het 
festival. Het restant (€60.950) zal ingezet worden voor Festival 2022. 

De totale inkomsten bedroegen €949.615 waar €1.265.000 was begroot. Alleen de structurele 
subsidies waren gelijk aan de begroting. Alle andere inkomsten zijn lager dan begroot. Doordat 
het voor de tweede keer een digitale editie werd, bleven de publieksinkomsten uit kaartverkoop 
ver achter op budget. STRP vindt het belangrijk om kwalitatief goed content niet gratis aan te 
bieden. Bezoekers hebben daarom betaald voor hun online kaartjes. De sponsorinkomsten zijn 
lager omdat het festival uiteindelijk weer online plaatsvond. 

Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op basis van de ‘Regeling Compensatie Coronacrisis’ 
in twee tranches in totaal €108.100 overgemaakt aan STRP. Dit bedrag is opgenomen onder 
overlopende passiva als vooruit ontvangen subsidie en zal ingezet worden voor STRP Festival 
2022.  

Het eigen vermogen van STRP is in 2021 gedaald van €289.154 naar €264.532. Hiervan is 
€60.950 ondergebracht in een bestemmingsfonds en €53.712 in een bestemmingsreserve. De 
vrije algemene reserve is toegenomen van €125.652 naar €149.870.  

De jaarrekening over 2021 is te downloaden via www.strp.nl/about

9. Vooruitblik 2022

De ervaringen die we in 2020 en 2021 hebben opgedaan met het aanbieden van een online 
programma zijn enorm waardevol voor de komende jaren. We hebben inmiddels veel expertise 
opgebouwd op het gebied van interessante online content en platforms, het voeren van een 
dialoog en het aanbieden van een educatieprogramma. Deze nieuwe kennis en ervaring komt 
bij de ruime ervaring die we hebben op het gebied van onsite programma’s. In 2022 willen we 
met bestaande en nieuwe expertise een evenwichtig en blended onsite en online programma 
aanbieden. Dan kunnen we voor het eerst sinds 2019 weer een fysiek festival presenteren, naast 
het online programma wat we altijd blijven aanbieden. Na een periode van drie jaar nauwelijks 
fysiek aanwezig te zijn geweest, ontmoeten we dan eindelijk ons bestaande en nieuwe publiek 
in het ‘echt’. En kunnen we weer op een directe manier met elkaar in gesprek gaan, zonder 
beeldschermen. Daarnaast kunnen we weer makkelijker en beter persoonlijke ervaringen 
delen en krijgen we directe feedback op ons programma en over de impact die het heeft op de 
bezoekers.

In 2022 verhuizen we met het festival definitief naar de binnenstad van Eindhoven, waar we 
twaalf tot veertien leegstaande winkelpanden omtoveren tot tijdelijke galeries. Op deze manier 
willen we creatief bijdragen aan het revitaliseren en opnieuw vormgeven van de binnenstad. 
Ons Spacemakers educatieconcept, waarbij 20 mbo leerlingen hun eigen project bedenken, 
ontwerpen en uitvoeren, krijgt een vervolg na een succesvolle start in 2021. Bovendien 
doen we de eerste experimenten met onze nieuwe muziekprogrammering, waarbij het 
opdrachtgeverschap - net als bij de expo - een belangrijke rol speelt. En natuurlijk experimenteren 
we volop met nieuwe formats voor STRP Scenario waarmee we dialoog stimuleren.




