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ADVIES 
KLEINE PROJECTEN 
 

AANVRAAG: Economia    NR: BKL/2016/108 

 

AANVRAGER: Stg. Baltan    BIJEENKOMST ADVIESCOMMISSIE: 9 december 2016 

 

BEGROTING: € 221.550,-    DATUM ADVIES: 21 december 2016 

 

GEVRAAGDE BIJDRAGE: € 64.999,- (als gift)   
     

 
 

1. ALGEMEEN 

Denkfestival Economia zal plaatsvinden in april 2017 in het Natlab op Strijp-S te Eindhoven. Het festival moet 

aanzetten tot het loskomen van het neoliberale economische model en het huidige denken over economie. De 

aanzet hiertoe moet worden ervaren door middel van podiumkunsten, installaties, workshops, films en 

academische lezingen. Het programma wordt grotendeels samengesteld door curator Wiepko Oosterhuis die 

samen met artistiek leider Olga Mink en projectleider Marlou van der Cruijsen voor de pitch verschijnt. Oosterhuis 

presenteert Economia als bewust klein festival van waaruit een ideeën-ontwikkelingsdiscussie moet ontstaan om 

zo een begin te vormen voor het denken over een nieuwe economische orde. Verder komen in het gesprek met 

de adviescommissie zaken aan de orde als: de verbinding en synergie tussen de diverse programmaonderdelen 

van het festival, hoe Baltan hiermee het cultuursysteem duurzaam wil versterken en hoe de fondsenwerving 

rondom keynote spreker Yuval Noah Harari verloopt. 

 

2. OPMERKINGEN BIJ CRITERIA 

2.1 VERPLICHT 

a. Het project is van hoge kwaliteit, tot uitdrukking komend in oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap 

of heeft een ontwikkelkarakter met het oog op reële groei naar hoge culturele kwaliteit (score: goed) 

Zowel het programma als de achtergrondinformatie die tijdens de pitch werd gegeven, overtuigen de commissie 

van de culturele kwaliteit van denkfestival Economia. De toevoeging van beeldend kunstenaar Renzo Martens als 

spreker is een welkome omdat de artistieke input van het programma hierdoor nog wat meer gewicht krijgt. 

Baltan en etholoog/filosoof Wiepko Oosterhuis werkten eerder samen voor het project Age of Wonder in 2014. De 

commissie heeft vertrouwen in Oosterhuis als curator om samen met artistiek directeur Olga Mink het programma 

samen te stellen dat naast een aantal keynotes zal bestaan uit een artistieke cirkel van installaties, interventies, 

films en panel debatten. De commissie vindt de verbinding van kwalitatieve creativiteit met het thema economie 

zinvol en dit maakt Economia tot een inspirerend festival. Een groot deel van het programma staat al vast en dat 

vindt de commissie positief.  

 

b. Het project versterkt het cultuursysteem van de provincie Noord-Brabant op duurzame wijze of heeft een 

ontwikkelkarakter met het oog op duurzame versterking van het cultuursysteem (score: voldoende onder 

voorwaarde) 

Het is voor de commissie duidelijk dat de projecthouder met dit festival de functie van kunst als middel om nieuwe 

vensters op de samenleving te ontwikkelen wil uitdragen en dus o.a. kunst en cultuur inzet om tot duurzame 

oplossingen voor maatschappelijke problemen te komen. Wat er op Economia getoond en geïnitieerd wordt, moet 

echter op een of andere manier worden doorgezet om blijvende impact te hebben en het cultuursysteem te 

versterken. De toelichting van de projecthouder tijdens de pitch geeft een doorkijk naar hoe Baltan de opbrengst 

van het denkfestival zal gaan borgen, namelijk door het festival te beschouwen als kick off voor het ontwikkelen 

van programmalijnen. 

De commissie adviseert het bestuur van Brabant C om Baltan, ten einde de resultaten van Economia vast te 

leggen, een uitwerking aan te laten leveren waarin wordt beschreven hoe het gedachtengoed van dit denkfestival 

zijn weerslag gaat krijgen in die vervolg-programmalijnen. 
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c. Het project is ten minste van nationale betekenis of heeft het potentieel daar in maximaal 3 jaar toe te leiden 

(score: goed) 

De commissie ziet met name in verbinding met het Europese programma Renewable Futures als onderdeel van 

het festival een nationale en zelfs internationale uitstraling. Deze conferentie vindt dit jaar in Eindhoven plaats en 

de inbedding binnen Economia is relevant en stimulerend. 

De toekenning van bijdragen uit landelijke fondsen als Mondriaanfonds en Stimuleringsfonds onderschrijven het 

nationale belang van Economia. 

 

d. In het project is sprake van ondernemerschap (score: voldoende onder voorwaarde) 

De adviescommissie ziet in Baltan een creatieve, ondernemende organisatie. Economia wordt gefinancierd met 

een (voor festivals klassiek te noemen) mix van publieke en private fondsen en een eigen bijdrage. Een relatief 

laag bedrag komt uit entree inkomsten. De commissie vindt de ticketprijzen (met een gemiddelde van 8 euro) laag 

en vraagt zich af of er voor het type kwaliteit dat hier geboden wordt niet een meer marktconformere tariefstelling 

mogelijk is. Ze adviseert het bestuur om met Baltan te overleggen over tarifering met oog voor de verhouding tot 

het gehele festivalconcept. 

Projecthouder geeft aan dat publiek voor dit denkfestival moet worden gevonden in verschillende niches, 

waardoor een relatief klein maar wel zeer betrokken publiek wordt aangetrokken. De commissie is van mening 

dat gezien de statuur van de keynote sprekers een groter bereik onder verschillende doelgroepen tot de 

mogelijkheden behoort, waarbij het karakter van het festival toch behouden blijft. De commissie adviseert het 

bestuur van Brabant C Baltan te laten reflecteren op de doelgroepen en het publieksbereik alvorens tot een 

besluit over te gaan. 

 

Er wordt door Baltan een sponsorstrategie ontwikkeld. Het gaat om een business gericht, fondsenwervend 

initiatief genaamd MEET:IMPACT. Dit moet op den duur voor alternatieve geldstromen gaan zorgen vanuit de 

private sector om activiteiten van Baltan Laboratories mede te financieren. De commissie prijst dit initiatief en is 

nieuwsgierig naar de ontwikkeling op termijn van deze plannen. 

e. Het project is nieuw of geeft een nieuwe impuls aan een bestaand project of organisatie (score: voldoende 

onder voorwaarde) 

De commissie vindt het fenomeen denkfestival verrassend en voor Nederland behoorlijk nieuw. Het meerdaagse 

programma van Economia vol crossovers en installaties is voor Brabant een spannend festival en uniek in zijn 

soort.  

Baltan noemt het festival voor zichzelf een kick-off naar een meerjaren open- innovatie programma waarbij kunst, 

design, technologie en wetenschap (het denken over) economie een nieuwe impuls moet gaan geven. Zoals 

eerder onder criterium d beschreven, adviseert de commissie het bestuur om deze programmalijnen 

nauwkeuriger te laten uitwerken door de projecthouder. 

f. Het project draagt bij aan talentontwikkeling in de provincie Noord-Brabant (score: voldoende) 

Voor Economia wordt samengewerkt met educatieve instellingen Design Academy Eindhoven, Universiteit van 

Tilburg en Future Media Lab van Fontys. De inbedding in deze opleidingen vindt de commissie relevant en 

interessant, maar de uitwerking is nog mager. 

Meer concreet vindt dit punt invulling als het gaat om talentontwikkeling is dat HKU-afgestudeerde jonge 

kunstenaar Daniel de Bruin specifiek voor Economia de opdracht heeft gekregen de MONIAC-installatie te 

ontwikkelen (Monetary National Income Analogue Computer). Dat het Mondriaan Fonds deze stap in zijn 

ontwikkeling ondersteunt, onderschrijft voor de commissie de bijdrage die deze installatie van de De Bruin levert 

aan het criterium (top-) talentontwikkeling. 

2.2 FACULTATIEF (minimaal 2) 

g. Het project ondersteunt de ontwikkeling van een culturele hotspot (score: goed) 

Het Natlab gebouw waar Economia wordt georganiseerd is onderdeel van culturele hotspot Strijp S in Eindhoven. 

h. Het project is innovatief, doordat het zich binnen zijn discipline of sector onderscheidt in inhoud, uitvoering of 

cultureel ondernemerschap en specifiek daarmee het cultuursysteem versterkt (score: voldoende) 

De commissie vindt Economia als denkfestival dat is opgebouwd rondom verschillende manieren waarop we de 

wereld om ons heen benaderen inhoudelijk innovatief. Vorm en opzet van festival Economia vindt de commissie 

daarentegen wat minder innovatief: er wordt op een nogal traditionele manier iets nieuws begonnen.  
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Het idee van de gepersonifieerde bankbiljetten (in samenwerking met VPRO Medialab, OSCity en Droog Design)  

die prijsgeven wie je bent, spreekt de commissie in dit opzicht aan als aanzet naar vernieuwing, ook in de vorm. 

 

i. Het project draagt bij aan de vrijetijdseconomie van de provincie Noord-Brabant (score: voldoende onder 

voorwaarde) 

Economia kan met een van de eerste denkfestivals van de regio de provincie Brabant enigszins op de kaart 

zetten. Daarvoor is wel nodig dat nog eens kritisch naar optimale realisatie van het publiekspotentieel wordt 

gekeken, zoals hierboven onder criterium d. (ondernemerschap) aangegeven. Het festival kan dan nieuw publiek 

naar Eindhoven en Brabant trekken dat ook van horecafaciliteiten op Strijp S gebruik zal maken.  

j. Het project kan rekenen op draagvlak in de Brabantse samenleving  

Dit criterium was door de projecthouder niet gekozen en ook volgens de commissie nog niet aan de orde. 

k. Het project ligt in het verlengde van het profiel van Brabant (score: voldoende) 

De commissie is van mening dat het Economia met haar programma en uitstraling van verbinding tussen 

cultuur/creativiteit en wetenschap het TDK profiel van de regio Eindhoven (Techniek, Design, Kennis) versterkt en 

zodoende in het verlengde van het profiel van Brabant ligt. 

l. Bij het project is sprake van samenwerking met een of meer andere partijen, waarbij tenminste een partij 

behoort tot een domein buiten de culturele sector (score: goed) 

De commissie vindt het netwerk van creatieven rondom Baltan goed. Een van de kerngedachten van festival 

Economia is juist het aangaan van partnerschappen in allerlei denkbare vormen met partijen buiten de culturele 

sector. De voorbeelden van binnen èn buiten de culturele sector waar al verbinding mee bestaan, bevestigen het 

vertrouwen van de commissie: Natlab, Van Abbemuseum, Moneylab van de Hogeschool van Amsterdam, RIXC, 

Design Academy Eindhoven, OSCity, designstudio Droog, VPRO Medialab. 

m. Het project wordt uitgevoerd binnen of in samenwerking met de Brabantse topsectoren 

Dit criterium was door de projecthouder niet gekozen en ook volgens de commissie niet aan de orde. 

3. ADVIES 

De adviescommissie is positief over de aanvraag voor Economia met in acht neming van de genoemde 

voorwaarden, en adviseert het gevraagde bedrag toe te kennen. De commissie heeft vertrouwen in Baltan als 

geestelijk laboratorium in het creatieve veld van Strijp S en vindt dat dit denkfestival als project een goede 

afspiegeling is van Baltans ideeënwereld. 

 

De commissie adviseert wat betreft de voorwaarden ten eerste dat, alvorens het besluit te nemen, het bestuur 

van Brabant C de projecthouder om aanvullende informatie vraagt met betrekking tot criterium b (duurzame 

versterking van het cultuursysteem). Het gaat om een uitwerking van hoe Baltan denkt de opbrengst van dit 

denkfestival te borgen in de programmalijnen die ze aangeeft te willen ontwikkelen. 

Voorts adviseert de commissie dat het bestuur Baltan vraagt te reflecteren op de tarifering en naar het 

publieksbereik voor Economia te kijken. De commissie heeft de indruk dat hier meer uit te halen is en dat de 

verhouding tussen doelgroepen en de (internationale, hoge) kwaliteit die geboden wordt, beter kan. 

Bij een vervolg verwacht de commissie ook in de vorm meer innovatie en een steviger uitwerking van 

talentontwikkeling in relatie tot opleidingen als DAE, UvT en Fontys.. 

 

4. SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE 

voorzitter: George Lawson 

Jan Couwenberg 

Ruth Giebels 

Lydia van Oosten 

Jorn Konijn 

Linda Janssen 

Peter Brouwers 

 

secretaris: Geert Lenders 
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Disclaimer: bovenstaand advies is opgesteld ten behoeve van besluitvorming door het bestuur van Stichting 

Brabant C Fonds. Het advies op zichzelf is geen besluit tot verlening, noch geeft het aanspraak op een besluit tot 

verlening. Het besluit van het bestuur van Stichting Brabant C Fonds kan afwijken van het advies. Art. 8.3 van de 

statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur een voornemen om met het besluit af te wijken van het advies, 

ter advisering dient voor te leggen aan de Raad van Toezicht van de stichting. 


