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/Audities NSK
HHeebb  jjee  eeeenn  ggooeeddee  sstteemm,,  ggeevvooeell  vvoooorr
rriittmmee,,  eeeenn  ggooeedd  ttoooonnggeehheeuuggeenn  eenn
bbeenn  jjee  vveerrttrroouuwwdd  mmeett  hheett  nnootteenn--
bbeeeelldd??  LLeeeess  ddaann  ddoooorr!!  HHeett  NNeeddeerr--
llaannddss  SSttuuddeenntteenn  KKaammeerrkkoooorr  ((NNSSKK))
zzooeekktt  jjoonnggee  ggeettaalleenntteeeerrddee  aammaa--
tteeuurrzzaannggeerrss  ddiiee  wwiilllleenn  ddeeeellnneemmeenn
aaaann  kkoooorrzzaanngg  oopp  hhoooogg  nniivveeaauu  mmeett
mmooddeerrnn--kkllaassssiieekkee  mmuuzziieekk..  HHeett  pprroo--
jjeeccttkkoooorr  wwoorrddtt  iieeddeerr  jjaaaarr  ooppnniieeuuww
ssaammeennggeesstteelldd..  OOpp  ddiinnssddaagg  1144
ookkttoobbeerr  iiss  ddee  aauuddiittiiee  iinn  EEiinnddhhoovveenn
iinn  DDee  BBuunnkkeerr  vvaann  1155..0000  ttoott  1177..0000
uuuurr..  HHeett  NNSSKK  ssttuuddeeeerrtt  iinn  eeeenn
iinntteennssiieevvee  rreeppeettiittiieeppeerriiooddee
bbeessttaaaannddee  uuiitt  ddrriiee  wweeeekkeennddeenn  eenn
eeeenn  hheellee  wweeeekk..  EErr  wwoorrddtt  vvooccaall
ccooaacchhiinngg  ggeeggeevveenn  ddoooorr  zzaannggeerrss  uuiitt
hheett  NNeeddeerrllaannddss  KKaammeerrkkoooorr..  
AAaannmmeellddeenn  bbiijj  wwwwww..nnsskkkk..nnll..

/Persepolis:
punk in Iran
DDee  aanniimmaattiieeffiillmm  PPeerrsseeppoolliiss  vvaann
MMaarrjjaannee  SSaattrraappii  ggaaaatt  oovveerr  hhaaaarr
ppuubbeerrttiijjdd  iinn  IIrraann..  ZZee  vvooeelltt  zziicchh  nniieett
ggeerrooeeppeenn  ttoott  hheett  ddrraaggeenn  vvaann  eeeenn
hhooooffddddooeekk  eenn  bbaaaalltt  vvaann  ddee  oonnddeerr--
ddrruukkkkiinngg  oopp  bbaassiiss  vvaann  hhaaaarr  ggee--
ssllaacchhtt..  MMeett  sslliimmmmee  lliisstteenn  mmiisslleeiiddtt
zzee  hhaaaarr  ‘‘ssoocciiaallee  bbeewwaakkeerrss’’  eenn  kkrriijjggtt
zzee  ttooeeggaanngg  ttoott  eeeenn  bbiijjzzoonnddeerree
wweerreelldd  vvaann  ppuunnkk  AABBBBAA  eenn  IIrroonn
MMaaiiddeenn..  IInn  IIrraann  wwoorrddtt  PPeerrsseeppoolliiss
aallss  iissllaammooffoooobb  bbeesstteemmppeelldd..  OOpp  hheett
vveerrzzooeekk  vvaann  ddee  IIrraaaannssee  aammbbaassssaaddee
wweerrdd  ddee  ffiillmm  ggeeaannnnuulleeeerrdd  oopp  hheett
BBaannggkkookk  FFiillmmffeessttiivvaall..  WWeesstteerrssee
ffiillmmrreecceennssiieess  sspprreekkeenn  vvaann  eeeenn
hhuummoorriissttiisscchh  eenn  oovveerrttuuiiggeenndd
vveerrhhaaaall  oovveerr  eeeenn  mmooeeiilliijjkkee
ggeesscchhiieeddeenniiss..
FFiillmmhhuuiiss  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  ddoonnddeerr--
ddaagg  2255,,  ddiinnssddaagg  3300  sseepptteemmbbeerr  eenn
wwooeennssddaagg  11  ookkttoobbeerr,,  2200..0000  uuuurr..  

/Kennismaken
met zes beste
debutanten
VVoooorr  ddee  uuiittrreeiikkiinngg  vvaann  ddee  vviijjffddee
VVrroouuww  &&  KKuullttuuuurr  DDeebbuuuuttPPrriijjss
kkoommeenn  ddee  zzeess  ggeennoommiinneeeerrddeenn  vvaann
NNeeddeerrllaanndd  nnaaaarr  ddee  ooppeennbbaarree  bbiibbllii--
ootthheeeekk  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  HHeett  zziijjnn
MMaarriiaann  DDoonnnneerr,,  RReennsskkee  ddee  GGrreeeeff,,
MMaarriieekkee  vvaann  ddeerr  PPooll,,  AAnnnnee
PPrroovvoooosstt,,  MMaarryylliinn  SSiimmoonnss  eenn
NNaaeemmaa  TTaahhiirr..  ZZee  sscchhrreevveenn  rreessppeecc--
ttiieevveelliijjkk  88..3300  uuuurr;;  ooppssttaanndd,,  WWaass
aalllleess  mmaaaarr  kkoonniijjnneenn,,  BBrruuiiddssvvlluucchhtt,,
IInn  ddee  zzoonn  kkiijjkkeenn,,  KKoooorrddddaannsseerrss  eenn
KKoossttbbaaaarr  bbeezziitt..  EEeenn  ggooeeddee  ggeellee--
ggeennhheeiidd  oomm  kkeennnniiss  mmeett  zzee  ttee
mmaakkeenn..  HHeett  wwoorrddtt  eeeenn  ffeeeesstteelliijjkkee
mmiiddddaagg  mmeett  mmuuzziieekk  vvaann  VVaarriiaannoo,,
iinntteerrvviieewwss  mmeett  ddee  sscchhrriijjffsstteerrss,,
hhaappjjeess,,  ddrraannkkjjeess  eenn  eeeenn  aaaann--
ddeennkkeenn..  
ZZoonnddaagg  2288  sseepptteemmbbeerr,,  1144..3300  uuuurr,,
CCeennttrraallee  BBiibblliiootthheeeekk  aaaann  ddee
EEmmmmaassiinnggeell,,  eennttrreeee::  zzeess  eeuurroo..

/Blind date in
Parktheater
WWiiee  eenn  wwaatt  jjee  ttee  zziieenn  kkrriijjggtt,,  bblliijjfftt
ggeehheeiimm..  HHeett  wwoorrddtt  eeeenn  aavvoonnddjjee
tthheeaatteerr  iinn  ddee  sseerriiee  BBlliinndd  DDaatteess..  EEeenn
ttiippjjee  vvaann  ddee  sslluuiieerr  wwiill  ddee  oorrggaannii--
ssaattiiee  wweell  oopplliicchhtteenn::  hheett  iiss  ccaabbaarreett..
JJoonngg  ttaalleenntt  ddaatt  zziicchh  aall  bbeewweezzeenn
hheeeefftt  oopp  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ppooddiiaa,,
mmaaaarr  nnoogg  nniieett  eecchhtt  iiss  ddoooorrggeebbrroo--
kkeenn..  MMeett  eeeenn  bbeeeettjjee  ggeelluukk  hheebb  jjee
vvoooorr  eeeenn  llaaggee  eennttrreeeepprriijjss  ((vvaannaaff
ttiieenn  eeuurroo))  eeeenn  sscchheerrppee,,  eeiiggeennwwiijjzzee
ooff  oonnttwwaappeenneennddee  ccaabbaarreettiieerr  vvoooorr  jjee
nneeuuss..  DDoonnddeerrddaagg  2255  sseepptteemmbbeerr,,
2200..3300  uuuurr  iinn  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr..

Armut macht Geil: gratis, maar niet voor niks
Temporary Art Centre (TAC) en
WEI presenteren 26 en 27 sep-
tember het nieuwe festival
Armut Macht Geil, een gratis
festival zonder budget. Tijdens
het festival vol muziek en film
zullen debatten plaatsvinden
over oprukkend vastgoed in de
cultuurwereld. 

Armut Macht Geil is een festival
dat nul euro op zijn begroting
heeft staan. Terwijl het evene-
ment toch volledig om geld
draait. Over kunst, kunstenaars
en waar zij hun geld vandaan
halen. Over werken zonder geld.
Maakt weinig geld juist creatief?
Of wordt het er minder sterk en
spannend van? 
De failliete stad Berlijn is
gekozen als referentie, als
spiegel. De plekken, de sfeer, de
kunst en de experimentele

muziek, maar ook de armoede.
Deze dynamische maar arme
stad is dé inspiratiebron voor
een vernieuwend festival met
muziek, film, debat en
beeldende kunst. 
Waarom is de vastgoedwereld de
laatste jaren zo sterk geïnteres-
seerd geraakt in de creatieve
sector en de kunstwereld? En is
dit een grote winst of moeten we
het als een bedreiging zien? Is
het idee van de armlastige kun-
stenaar die geen huur kan
betalen voorgoed de wereld uit?
Kan een stad wel echt creatief
worden met behulp van de
grote-geld-jongens? Wat leren
we van creatieve en dynamische
steden als Berlijn? Wat zijn daar
de grote succesfactoren? Deze
vragen zullen onder de loep
genomen worden tijdens het
zaterdagmiddagdebat dat van

start zal gaan om 15.30 uur in
TAC. De sprekers zijn Roel
Esseboom (gemeente Rotter-
dam, creative industries), Paul
Tholenaars (Woonbedrijf ),
Karel van Dijk (gemeente
Eindhoven) en Evert Verhagen
(ovb, Creative Cities). Het debat
wordt voorgezeten door
Gabrielle van Asseldonk (TAC)
met medewerking van Erik
Vermeulen en hoofd Studium
Generale Maarten Pieterson. 

Witte Dame
Voorafgaand aan dit debat wordt
de eerste Bert Hermensprijs uit-
gereikt aan een persoon die veel
voor de cultuur in Eindhoven
heeft betekend. Het ligt voor de
hand dat deze prijs naar deze
springlevende kunstenaar is
vernoemd. Hij was het die de
stad attent maakte op het

Philipsgebouw De Witte Dame
en hij heeft zich met hart en
ziel, zonder enig financieel
belang, ingezet om daar een
culturele plek van te maken.
Armut Macht Geil is een
zoektocht naar de kunst zonder
financiële middelen. Een
spiegel voor Nederland
subsidieland. Een statement
tegen de overgeorganiseerde en
aan regels vastzittende wereld
van muziek en kunst. De
kunstenaars, muzikanten en
sprekers krijgen niets vergoed.
En de entree is uiteraard
gratis./.
Het programma bestaat uit beeldende
kunst, live muziek, debatten, films,
workshops, lezingen en dj-optredens.
Kijk voor het volledige programma op
www.tac.nu. 

Caleidoscoop als protest tegen slavernij
Het Centrum Kunstlicht in de
Kunst opent zaterdag 27 sep-
tember de tentoonstelling 
Re-ACT over interactieve licht-
kunst. Diezelfde middag wordt
bekendgemaakt wie van de
acht exposerende kunstenaars
de Frits Philips Lichtkunst-
prijsvraag 2008 wint. Een van
de genomineerden is TU/e’er
Rolf van Gelder. De mede-
werker van Dienst ICT maakte
met zijn partner een calei-
doscoop om de kijker te wijzen
op misstanden in de wereld.

Draag je een ring met dia-
manten, dan ben je verantwoor-
delijk voor de ellende in de
Afrikaanse diamantindustrie.
Betaal je belasting, dan betaal je
ook mee aan uitgaven voor
defensiemateriaal en eet je
chocolade dan houd je slavernij
op de cacaoplantages in stand.
Althans, zo zien Rolf van
Gelder en kunst- en levens-
partner Carmin Karasic
het. En dat willen ze de
bezoeker van de inter-
actieve kunstlichtten-
toonstelling ook laten
zien. Daarom ont-
wierpen ze de calei-
doscoop Humann.
Wie voor het ronde
scherm gaat staan, ziet
meteen een prachtig
beeld dat bestaat uit
weerspiegelde stukjes
van een bonte verzame-
ling achtergrondplaten.
Er zit ook een real-time
beeld van die kijker in
verwerkt. Een camera
gebruikt die opname en maakt
met iedere beweging een ander
totaalbeeld. Tegelijkertijd volgt
een sensor de dichtstbijzijnde
bezoeker en reageert op diens
bewegingen door in en uit te
zoomen. “In eerste instantie is
wat je ziet mooi en fraai”, zegt
Van Gelder. “Tot je je realiseert
dat je geniet van foto’s van in-
stortende Twin Towers. Het gaat
ons erom een bewustwordings-
proces in gang te zetten. Het
heeft te maken met ‘the flap of
the butterfly wing’. Iedereen is
verantwoordelijk voor zijn eigen
doen en laten én de gevolgen
daarvan.” Daarom gebruiken
Karasic en Van Gelder foto’s van
diamanten, oorlog, sportmerk

Nike, vluchtelingen en
brandende wolkenkrabbers in
hun achtergrondbeelden. De
titel van hun kunstwerk is
Humann wat staat voor ‘mens
tot in het oneindige’. Je ziet
jezelf oneindig vaak terug in
deze caleidoscoop.

Van Gelder is naast ict’er aan de
TU/e een artist webdeveloper.
“In de jaren tachtig begon ik met
traditioneel schilderen. Daarna
kwam er digitale kunst bij en nu
ben ik met multimedia-instal-
laties bezig.” Samen met 85
andere kunstenaars uit binnen
en buitenland
leverde hij
een

idee
in voor de
Frits Philips
Lichtkunstprijsvraag. De
opdracht was een kunstwerk
waarin licht gecombineerd
wordt met interactiviteit. Negen
kunstenaars mochten hun voor-
stellen uitvoeren in het eerste
Philipsfabriekje aan de
Emmasingel en acht hebben dat
ook werkelijk gedaan. De
winnaar krijgt zaterdag een wis-
seltrofee en een cheque van vijf-
duizend euro mee naar huis.

Bokszak
Voor de bezoe-

ker is er meer te doen
dan voorzichtig bewegen voor
een caleidoscoop. Er hangt ook
een bokszak in de zaal. Wie daar
met bokshandschoenen tegen-
aan beukt, laat ledlampen
branden. Hoe harder je puncht,
hoe intensiever het licht. 
Het museum is benieuwd hoe
de kunstwerken reageren op het
publiek. Sommige van de acht
objecten zijn traceerbaar inter-
actief en bij anderen speelt
toeval een grote rol. 

De vijfhonderd lampen ter
grootte van een tennisbal die
voor ‘Swarm’ aan het plafond
zijn gehangen, nodigen uit tot
een dans. Als je er onderdoor
beweegt, volgen groepjes
lampen je met verschillende
kleuren. Zoals een zwerm vogels
dat kan doen. Annette
Waterschoot zal het tijdens de
opening voordoen; speciaal
voor Swarm schreef ze een
choreografie. Later dit jaar
zal ze die voorstelling
herhalen tijdens festival
Glow.
“Bij ‘Swarm’ zullen bezoe-
kers gaan spelen”, denkt
Loes Venker, educatiemede-
werker van het museum.
“Wat gebeurt er als ik een

rondje draai of een sprintje
trek? Bij andere kunstwerken

word je aan het denken gezet.
Humann is daarvan een

voorbeeld, maar ook de ‘Wall of
Fame’. Je loopt over een rode
loper en daarbij ben je omringd
door honderden paparazzi. Dat
lijkt tenminste zo, omdat er de
hele tijd flitslichten afgaan.
Eerst komen ze van achteren,
dan is het nog wel leuk. Later
komen de flitsen van opzij en
van voren en dan wordt het irri-
tant. Ook de onvoorspelbaarheid
speelt parten. Is het nu afge-
lopen? Nee, nog een flits!”/.

De tentoonstelling Re-ACT is te zien van
27 september tot 25 januari 2009 in
Centrum Kunstlicht in de Kunst aan de
Emmasingel in Eindhoven.

De caleidoscoop van het
Humann-project

van Van
Gelder.

Swarm.




