
 

 
 
 
 
 
 

 
Advies Brabant C 
Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang (§11) 
 
 

1.1 Projectinformatie 

AANVRAAG:  (Im)possible Bodies AANVRAGER:  Stg. Niet Normaal INT  

DATUM ADVIES:  19-09-2019 BIJEENKOMST 
ADVIESCOMMISSIE:  

29 augustus 2019  

BEGROTING:  € 922.850 GEVRAAGDE BIJDRAGE:  € 250.000  

 
 

1.2 Algemene omschrijving van het project: 

(Im)Possible Bodies is een festival over kunstmatige intelligentie dat wordt georganiseerd door Niet Normaal INT en Music Tech Fest 
(MTF) in de spoorzone van Den Bosch tijdens de Bossche 'Dataweek' in oktober 2020. Niet Normaal organiseerde eerder de door 
Brabant C ondersteunde manifestatie Robot Love. MTF is de organisatie van Michela Magas, die bij Robot Love als keynote spreker 
optrad. In (Im)possible Bodies wordt met designers, hackers, musici en kunstenaars in de vorm van een 10 dagen durend Creative 
Living Lab de vraag onderzocht: wat voor cyborgs willen we worden? Het festival neemt het publiek mee op een ervaringsreis door 
diverse binnen- en buitenruimtes (o.a. Verkadefabriek) waar 20 installaties tentoongesteld worden en waar o.a. live labs, live podcasts 
etc. zullen plaatsvinden rond dit thema. Als afsluiter is er een symposium. (Im)Possible Bodies kan gezien worden als vervolg op/in het 
verlengde liggend van de manifestatie Robot Love. 
Voor de pitch verschenen Ine Gevers (artistiek directeur Niet Normaal INT), Onno Ephraim (zakelijk leider van Niet Normaal INT) en 
Michela Magas (creatief directeur van Music Tech Fest). Het gesprek met de commissie ging onder andere over de resultaten van het 
afgelopen project Robot Love, de begroting van (Im)possible Bodies en met name de stand van zaken van bijdragen door fondsen en 
bedrijven, en de (artistieke) inhoud van de manifestatie. 

 

 
 
2. OPMERKINGEN BIJ CRITERIA 
 

2.1 Het project is gericht op duurzame versterking van het cultuursysteem van de Provincie Noord-Brabant. Dit dient ten 
minste te blijken uit: 
- Creatie van nieuw, kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod met een blijvend karakter 
- Betekenis voor de ontwikkeling van toptalent in de provincie Noord-Brabant 

voldoende  

Op de manifestatie (Im)Possible Bodies zal nieuw werk getoond worden van kunstenaars die zich bewegen op het snijvlak van 
technologie en beeldende kunst. Tijdens de pitch werden hiervan enkele voorbeelden getoond. 
Door het event in de Bossche Dataweek in te bedden, krijgt het naar verwaching een goede extra impuls. Ook door de genoemde 
samenwerkingen met Verkadefabriek, Social Label en Design Museum is het project voldoende in Babant geworteld en wordt de kans 
vergroot dat het gehele project in ieder geval enigszins duurzaam is omdat het versterkend werkt voor het Brabantse cultuursysteem. 
Den Bosch heeft interesse om de Dataweek met een terugkerend festival te omlijsten. 
Op het gebied van toptalentontwikkeling werkt (Im)Possible Bodies samen met Brabantse kunstvakopleidingen als AKV/St Joost en 
Fontys Hogeschool voor de Kunsten. 

 

 
 
 
 
 



 

 

2.2 Het project is gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van een cultuurproject van ten minste nationaal belang 

voldoende  

Gezien de betrokken kunstenaars en de thematiek kan van een project met nationale betekenis worden gesproken. Het partnerschap 
van Niet Normaal INT en Music Tech Fest vindt de commissie - ook door de overtuigende staat van dienst van MTF - positief en 
hierdoor is het project in zekere zin al Europees te noemen. Het bedrijfsleven sluit in potentie ook aan. De commissie ziet hier met 
name voor Michela Magas een belangrijke rol omdat haar MTF goed is in het betrekken van het bedrijfsleven op zowel nationaal als 
internationaal niveau. 
Er is over (inter-)nationale impact van (Im)Possible Bodies nog wel twijfel bij de commissie omdat nog niet helemaal duidelijk is hoe de 
manifestatie vanuit Den Bosch regionale impact zal gaan overstijgen (gedacht wordt hierbij ook aan bezoekersaantallen en -afkomst: 
hoeveel bezoekers binnen en buiten de regio komen er naar de Dataweek?, hoeveel niet-Dataweek publiek is er te verwachten en in 
hoeverre komt dat ook van buiten de regio?). 

 

 
 

2.3 Het project is van hoge culturele kwaliteit van ten minste nationale betekenis, tot uitdrukking komend in (1) 
oorspronkelijkheid, (2) zeggingskracht en (3) vakmanschap. 

goed  

De organisatoren NNI en MTF kunnen leunen op hun trackrecords op het gebied van soortgelijke events die zij initieerden en 
organiseerden en die zich bewezen hebben op het gebied van culturele kwaliteit en erkenning hebben geoogst. Voor Niet Normaal zijn 
dat bijvoorbeeld Robot Love en Hacking Habitat. Michela Magas ontving in 2017 de award voor European Woman Innovator of the 
Year. 
De commissie heeft hierdoor in ieder geval de verwachting dat de culturele kwaliteit van het project goed en origineel zal zijn en ze 
heeft er vertrouwen in dat (Im)Possible Bodies een veelbelovende en bijzondere manifestatie zal worden door de wijze waarop techniek 
(high tech) wordt ingezet in combinatie met creativiteit. 

 

 
 

2.4 Het project getuigt van goed cultureel ondernemerschap 

voldoende onder voorwaarde  

Uit de pitch kwam naar voren dat het zoeken naar sterke partners een van de ondernemende kernkwaliteiten van MTF is. Ine Gevers 
heeft hier op basis van Robot Love een wat minder sterk track record. Concrete aansluiting van het bedrijfsleven aan het project 
(Im)Possible Bodies beoordeelt de commissie voor een aanvraag van deze orde van grootte op dit moment, met enkele LOI's en leads 
ten opzichte van een nog forse opgave voor een sluitende dekking (€ 175.000), als nog te intentioneel. 
Mede gezien het uiteindelijk zeer beperkte resultaat op dit vlak bij Robot Love zou hier al in een vroeg stadium van het project meer 
hard commitment gewenst zijn tegenover een substantiële bijdrage zoals die van Brabant C wordt gevraagd. 
Voor het overige ziet de adviescommissie voldoende aanknopingspunten om het ondernemerschap in een businessplanfase goed uit te 
werken. Uiteraard is het onderdeel marketing bij zo'n kostbaar publieksevenement hierin een belangrijke factor. 

 

 
 

2.5 Het project heeft draagvlak in de Brabantse samenleving 

voldoende onder voorwaarde  

Draagvlak moet grotendeels nog gaan blijken maar is aanwezig in de plannen vanuit samenwerking met onderwijs- en andere partijen 
zoals: Design Museum, JADS, Spark, BPD en AKV St Joost. De noodzaak van breder draagvlak in het bedrijfsleven is bij het vorige 
criterium al aan de orde gesteld. 

 

 
 
 
 



 

 

2.6 Het project sluit aan bij de ambitie van de provincie Noord-Brabant om tot de top van de industriële kennis- en 
innovatieregio’s te komen, waaraan in ieder geval wordt voldaan indien het project een aantoonbare verbinding met de 
Brabantse topsectoren heeft 

goed  

Er is een duidelijke aansluiting van dit project bij bovengenoemde ambitie van de provincie Noord-Brabant. Thema's als Health en 
Automotive komen duidelijk terug in het project en dit zijn 2 van de topsectoren. Ook is (Im)Possible Bodies inhoudelijk als passend bij 
de ambities van Brabant te beschouwen vanwege de verbinding tussen verbeeldingskracht en technologie. 

 

 
 
3. ADVIES 
 

3.1 Advies 

Door het vertrouwen in de culturele kwaliteit en door het aangegane partnerschap van Niet Normaal INT met Music Tech Fest adviseert 
de commissie het fondsbestuur om het project door te laten naar de businessplanfase. De samenwerking van deze twee partners vindt 
de commissie spannend en veelbelovend en ze kijkt uit naar het resultaat in de vorm van (Im)Possible Bodies. 
 
Gezien de twee criteria waarbij de commissie tot het stellen van een voorwaarde adviseert betekent dit positief advies nog geen 
gelopen race. Zowel ondernemerschap als draagvlak dienen veel steviger onderbouwd te worden. De commissie adviseert om dat met 
één voorwaarde te doen die beide criteria moet versterken. Dit kan door de hoogte van de bijdrage van Brabant C te koppelen aan de 
realisatie van hard commitment bij bedrijven aan geldelijke bijdragen, dus bovenop gekapitaliseerde bijdragen in natura. Het 
bedrijfsleven staat nu voor € 175.000 op de begroting. 
De adviescommissie stelt voor om pas bij te dragen als bij de oplevering van het businessplan voor minimaal € 100.000,- aan 
ondertekende toezeggingen van bedrijven voor bijdragen in cash overlegd kan worden. In dat geval zou Brabant C 150% van die 
realisatie bij kunnen dragen, tot een maximum van de gevraagde € 250.000 (en tot een maximum van 30% van de begrote 
subsidiabele kosten uiteraard). 

 

 
 
4. SAMENSTELLING ADVIESCOMMISSIE 
 

4.1 Samenstelling Adviescommissie 

Bert Dirrix (voorzitter) 
Jorn Konijn (schriftelijk advies) 
Peter Brouwers 
Antoinette Klawer 
Remco van Soest 
Lydia van Oosten 

 

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.  

 

commissievoorzitter:  Bert Dirrix vastgesteld d.d.:    

 


