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Inleiding

multidisciplinaire maakproces van film, animatie, games en

Playgrounds denkt, werkt en doet onbegrensd. Dit uit zich in

het on- en offline delen en ontwikkelen van kennis met de

ons programma, in onze community en activiteiten. De

brede community uit de beeldcultuur, ontstaan er

beeldcultuur die wij bespreken, presenteren en stimuleren

inspirerende en vernieuwende inzichten en sturen we aan

houdt zich niet aan kaders en hokjes, het is internationaal,

op verrassende samenwerkingen.

digitale kunst, verbinden we niches en doelgroepen. Door

digitaal en reist in razend tempo de wereld rond.
Sinds 2006 is Playgrounds uitgegroeid van een 1-daags
De organisatorische en programmatische groei die

festival in het zuiden van Nederland naar een gevestigd

Playgrounds de afgelopen jaren heeft ingezet is nu klaar

platform met activiteiten verspreid over meerdere dagen in

voor de stap naar een eigen ontwikkeld internationaal

het jaar, in verschillende steden en met een groeiende

programma. Daar waar onze binnenlandse activiteiten al

internationale status. We hebben in deze tijd symposia,

een internationale community bereiken en mensen van

multidisciplinaire coproducties, interactieve performances,

over de hele wereld laten samenkomen, zo wil Playgrounds

filmprogramma’s, internationale conferenties en

nu de community zelf opzoeken. Dit om meer bekendheid

multimediale tentoonstellingen opgezet in samenwerking

te creëren voor ons programma als geheel, als mede de

met verschillende, lokale, nationale en internationale

lokale infrastructuur verbeteren voor uitwisseling tussen

culturele partners in o.a. de Stadschouwburg Amsterdam,

Nederland en het buitenland.

Tuschinski Theater Amsterdam, Klokgebouw, 013, Parkloods
Antwerpen (onderdeel van internationaal partner-

Hoewel social media, online magazines en fora al een

programma), Chassé Theater, Het Nieuwe Instituut, TAC en

digitale ontmoetingsplek vormen, heeft Playgrounds in de

EYE. (Zie voor meer informatie over onze voorgaande

loop der jaren ondervonden dan off-line ontmoetingen nog

activiteiten onze fact-sheet bijlage.)

steeds zeer waardevol zijn, juist ook voor disciplines die
bijna geheel digitaal werken. Je onderdompelen en laten

missie

inspireren door creatieve content vindt juist in de off-line

Playgrounds is een innovator en verbinder tussen maker,

wereld een grote meerwaarde. De energie die vrijkomt

industrie, talent, onderwijs en publiek om de nieuwe,

samen met de ontmoetingen die plaatsvinden, genereren

relevante ontwikkelingen op het gebied van animatie,

een creatieve boost voor de beeld industrie. Door hier op in

illustratie, games en digitale kunst aan te jagen en een

te springen en moment te creëren voor onderwijs, makers,

structureel, internationaal fundament te bieden.

publiek en industrie, weet Playgrounds de gehele keten van
de beeldindustrie te betrekken.

visie
Playgrounds onderzoekt, stimuleert en ontwikkelt de post-

Het project BORDERLESS doet waar Playgrounds al goed in

digitale beeldcultuur van het bewegend beeld en de

is, maar nu binnen een zelfstandig ontwikkeld internationaal

digitale media van nu en morgen.

programma. Dat wil zeggen, wij brengen onze activiteiten
naar het buitenland, binnen eigen gestelde kaders. Maar

Playgrounds opereert in een omgeving die steeds meer

tegelijk doen we BORDERLESS nooit alleen. Door eerst te

hybride c.q. multi- en transdisciplinair wordt. Dat vraagt de

onderzoeken welke locaties een behoefte kennen bij onze

samenleving, zo denkt en doet de moderne maker.

doelgroepen (industrie, onderwijs, makers, publiek,

Creatieve technologie geeft ons fantastische

bedrijfleven) kiezen wij heel doelgericht de juiste plekken uit

gereedschappen waardoor we in staat zijn onze

voor ons internationaliseringsprogramma.

verbeelding op virtuoze wijze tot leven te brengen. Je wilt
een verhaal vertellen en laat je als maker door niemand

over playgrounds

beperken in hoe dat moet. Vaste formats zijn er niet meer.
Animatie, virtual reality, augmented reality, computer-

Het randprogramma van anderen is het hoofdprogramma

gegenereerd of puur handwerk, gemaakt door een

van Playgrounds. In de rafelranden en overlap van

afgestudeerde kunstenaars of een scholier, ze lopen dwars

disciplines en genres vinden de spannendste

door elkaar heen.

ontwikkelingen plaats. Door deze in een grotere en meer
toegankelijke context te plaatsen, namelijk in die van het

Vanaf onze oprichting stellen wij dat de maker van

buitenland komt regelmatig de vraag of het mogelijk is om

vandaag en morgen zich niet meer houdt aan strak

ook daar een editie van Playgrounds te organiseren.

opgelegde disciplines. Playgrounds doet dat ook niet. We
bewegen door genres en disciplines, en zijn er voor en door

We hebben regelmatig samengewerkt met buitenlandse

gepassioneerde makers en een nieuwsgierig publiek. Bij

collega-festivals, waardoor wij al ervaring hebben in

Playgrounds hebben toegepast en autonoom werk van

buitenlandse activiteiten, maar altijd binnen de context van

oudsher een plek, presenteert een internationaal netwerk

het programma van een ander. Door het bedrijfsleven

van artiesten zich aan professionals, publiek en onderwijs

wordt nu gevraagd om een Playgrounds door Playgrounds.

en zetten wij gevestigde studio’s naast het opkomend

Zij zien ons graag programma ontwikkelen in het buitenland

lokaal talent.

waar zij met gezamenlijke doelstellingen in mee kunnen
investeren en groeien. We merken dat, binnen de fase

Playgrounds vertrekt hierbij altijd vanuit het bewegend

waarin onze organisatie zit, de tijd rijp is om het

beeld, waarbij animatie, kunst, film, illustratie en digitale

internationaliseringsprogramma wat wij al langere tijd

media een natuurlijke rol spelen. Daarnaast kijkt

ambiëren, uit te voeren. Playgrounds wil dit momentum

Playgrounds ook graag verder en ziet sound design,

pakken; waar publiek, bedrijfsleven en onze organisatie

illustratie, journalistiek en grafisch ontwerp als belangrijk

samen klaar zijn voor deze ontwikkeling.

onderdeel van het programma. Als geen ander weet
Playgrounds een goede balans te creëren tussen

Onze eerste stap (fase 1) is de organisatie van The Art

toegepast, commercieel en autonoom werk. Daar waar

Department 2019 en 2020 in Berlijn, eventueel uitgebreid

anderen zich specialiseren, ziet Playgrounds juist de waarde

met andere activiteiten in Duitsland (Stuttgart en Munchen).

in het tonen van werkprocessen waarin deze velden elkaar

Berlijn is voor ons een logische eerste locatie gezien de korte

versterken, overlappen en inspireren.

afstand en gedeelde cultuur. Tegelijk kenmerkt Berlijn zich
door een grote, actieve community op het gebied van

borderless
(fase 1)

concept art, game design, terwijl het binnen de stad nog
ontbreekt aan een goede infrastructuur; er is nog geen
evenement zoals The Art Department, die daadwerkelijk

Playgrounds neemt met het project BORDERLESS een

verschillende disciplines aan elkaar verbindt en de ruimte

volgende stap in haar ontwikkeling. Als organisatie laten we

geeft aan analoge en digitale ambachten. Daar ligt voor

ons niet graag begrenzen in denken en doen. Ons

Playgrounds de kans en is ‘het momentum’ daar om Berlijn

programma vraagt erom om buiten grenzen te denken, van

(en hiermee natuurlijk ook Duitsland en Oost-Europa) te

zowel landen als disciplines. Daarom is het voor

verbinden.

Playgrounds een logische stap verder te kijken en
internationale activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren.

Ook zijn de betrokken partners van mening dat hier voor
hun een belangrijke doelgroep zit, waardoor zij bereid zijn te

De afgelopen jaren is Playgrounds gegroeid van een

investeren in het programma.

filmavond in maart 2006 in het Tilburgse Theater de NWE
Vorst tot een internationaal erkend platform met meer dan
10.000 unieke bezoekers en biedt het een jaarprogramma
op verschillende plekken in het land. Daarnaast hebben we
een succesvol talentprogramma ‘NEXT’ ontwikkeld en
organiseren we jaarlijks twee conferenties/festivals namelijk:
Playgrounds Blend (gericht is op relevante, vernieuwende

Voor fase 1 zetten we in 2019 in op de uitwerking van The Art
Department Berlijn. In 2020 zal dit herhaald worden waarbij
conclusies uit 2019 worden meegenomen. Zo kan er in 2020
een groter, uitgebreider programma plaatsvinden of
programma-onderdelen worden verdeeld over meerdere
Duitse steden.

ontwikkelingen op het gebied van illustratie, digitale kunst,
(animatie)film, art & technology en graphic design) en
Playgrounds The Art Department, (gericht op het

De ambitie is er om ook (in een fase 2) in Londen en (fase
3) Portland activiteiten te ontwikkelen.

ontwerpproces en ‘the craft’ achter producties op het
gebied van games, feature animatie, vfx, graphic novelles
en film). Beiden formats zijn succesvol en vanuit het

doelstellingen:
Met Playgrounds borderless trachten wij de volgende
doelstellingen bereiken:

1. Uitbreiding en bestendigen van het internationale

programma’s in landen/steden waar wij voor het eerst

netwerk.

komen.

De doelgroepen die wij bedienen zijn vanuit zichzelf al
internationaal. Om relevant te blijven in het veld dient
Playgrounds zich internationaal te profileren. Daarnaast
kunnen wij door programma in het buitenland te
ontwikkelen nieuwe doelgroepen aanspreken en opnemen
in ons netwerk. We zoeken de community die ons nog niet
kent, bewust op. Daarmee maken we de kennismaking voor
deze doelgroep laagdrempelig.

6. Bestendigen, versterken en uitbreiden van Playgrounds
internationale kennispositie samen met haar partners.
Als organisatie is het van belang over grenzen heen te
denken. Door ons internationaal te profileren met
activiteiten in het buitenland kunnen wij onze positie binnen
het veld versterken en het belang van ons programma als
geheel vergroten. Dit geldt niet alleen voor ons, maar ook
voor alle betrokken partners zoals de sponsoren,

2. Ontwikkelen en uitvoeren van buitenlandse activiteiten

gemeentes, studio’s, talenten en onderwijsinstellingen. Wij

(conferenties / festivals, expo’s) op het gebied van digitale

doen samen met de partners kennis op en maken onze

kunst en creatieve industrie. Hierdoor werken wij pro-actief

samenwerkingen meer duurzaam door een grotere

mee aan het verbeteren van de lokale infrastructuur voor

community op te bouwen. Tevens houden de kennis en

de creatieve industrie en voor toegankelijke uitwisseling

contacten niet voor onszelf en kunnen wij jonge makers,

tussen Nederland en Duitsland.

studio’s of collega organisaties ondersteunen en/of
adviseren in hun buitenland ambities.

3. Ontwikkelen en bestendigen van geldstromen in
buitenlandse producties met als doel dit ook terug te laten

what’s in it for Brabant:

vloeien naar andere activiteiten, in de vorm van

1. Verbinden Brabantse makers, bedrijven met een

coproducties en sponsorpackages. Door sponsoren zowel

internationaal netwerk en industrie. Door het organiseren

mee te nemen in onze buitenlandse als binnenlandse

van portfolioreviews, meet-ups en recruitment-sessies

activiteiten, worden wij een aantrekkelijke partij voor

creëren we kansen om banen en opdrachten te koppelen

bedrijven. Sponsorbijdragen kunnen zo verder groeien en

aan Brabantse makers en bedrijven.

dat is positief voor ons algehele programma. Zo vormen de
activiteiten in het buitenland een nieuw onderdeel van de
financieringsstrategie voor binnenlandse activiteiten en
dient het internationaliseringsprogramma ook de nationale
programma’s.

2. Zichtbaar maken van lokale makers / producties op
buitenlandse podia. In programmaonderdelen (zoals een
filmprogramma of expo) nemen we Brabantse producties
op en vertonen we het werk van de talenten uit het NEXT
programma (talentontwikkelingsprogramma).

4. De organisatie en back-office achter Playgrounds
versterken en ondersteunen, zodat wij internationale
activiteiten optimaal kunnen uitvoeren. Vanuit cultureel
ondernemerschap biedt het buitenland voor ons veel
kansen. Playgrounds wil zich stapsgewijs ontwikkelen op
administratief en productioneel gebied en de gehele
organisatie verstevigen voor het uitvoeren van buitenlandse
activiteiten.

3. Buitenlandse ervaring delen binnen de keten van de
lokale creatieve industrie. Binnen onze lokale activiteiten
van ons jaarprogramma zullen we onze ervaringen delen
en onze relevante internationale bevindingen delen.
Daarnaast ontwikkelt ons productie- en marketingteam zich
internationaal. Als zelfstandigen, allen werkzaam in de
cultuursector, zullen zij hun ervaringen kunnen delen met
andere instellingen.

5. Ontwikkelen en uitvoeren van een internationale
communicatie-strategie en versterking van dit team voor
optimale marketing van internationale activiteiten. De
buitenlandse activiteiten dienen ook als doel nieuwe
doelgroepen naar Nederland te halen. De buitenlandse
activiteiten zijn daarmee een soort uithangborden voor de
rest van ons jaarprogramma. De marketing en
communicatie moet hier op in spelen. Ook is het
noodzakelijk ons netwerk van ambassadeurs op een
andere manier in te gaan zetten bij het ontwikkelen van

4. Zichtbaarheid en naamsbekendheid voor Brabantse
steden/activiteiten bij internationale partners en bezoekers.
Door sponsoren, sprekers en het internationale publiek mee
te nemen in onze activiteiten in Brabant leren zij de
verschillende Brabantse steden en hun mogelijkheden
kennen.
5. Geldstromen ontwikkelen, die bijdragen aan onze lokale
activiteiten. In de vorm van coproducties en

sponsorpackages. Bij het afsluiten en ontwikkelen van

- Maxon (Duitsland) ontwikkelaar van 3D animatie software

sponsordeals proberen wij altijd de Brabantse activiteiten

- MSI (Taiwan) ontwikkelaar hoogwaardige laptops voor

mee te nemen in het pakket, zodat er geld (maar ook

creatieve industrie en gaming

media-aandacht) vanuit de sponsoren naar onze lokale

- Firestarter (Duitsland) on- en offline concept-art community

activiteiten gaat.

- Drink & Draw (Duitsland) lokale creatieve community
- Oculus (VS) ontwikkelaar VR- technologie

Eindhoven < - > Berlijn
Voor ons programma in Berlijn hebben we specifiek ingezet
op het doortrekken van The Art Department. Dit format past
perfect bij Eindhoven, omdat zich in deze creatieve stad
verschillende games en VR-studio’s bevinden, het een
goede bereikbaarheid (vliegveld, station) heeft en

- Karakter Studio (Duistland) ontwerpstudio voor film,
animatie, games
- Sehsucht (Duitsland) motion design studio
- SAE Institute (Duitsland) particuliere opleiding op het
gebied van animatie/gamedesign
- Onedotzero (UK) Londense interaction design studio

industrieel hoogwaardig erfgoed biedt voor onze activiteit.
Hetzelfde biedt Berlijn. Het evenement vindt plaats in de wijk

Concept-programma

Neukoln in een historische brouwerij met dezelfde uitstraling
als het Klokgebouw, zodat het karakter van het evenement

inhoudelijk / artistieke visie

gewaarborgd blijft en de huisstijlelementen van het

Storytelling komt hierdoor steeds meer los te staan van een

evenement in Eindhoven kunnen worden hergebruikt.

discipline en weet verschillende methodieken en

Zoals reeds eerder gezegd opereren de communities van
makers en liefhebbers van verschillende media (games,
animatie, digitale kunst etc.) van oudsher afgezonderd van
elkaar. De Art Department zal deze communities en de

technieken aan elkaar te verbinden om on- en offline het
publiek te bereiken op een geheel autonome of toegepaste
wijze. Bij elk verhaal, bij elke boodschap wordt opnieuw
gekeken welke middelen het beste ingezet kunnen worden.

steden Eindhoven en Berlijn verbinden. In Eindhoven zal dit

Games, animatie-producties, films en VR-projecten etc. zijn

voor het derde jaar op een rij zijn, voor Berlijn is dit nieuw; er

van oorsprong multidisciplinaire samenwerkingen tussen

is geen vergelijkbaar evenement in Berlijn.

bijvoorbeeld animatoren, character-designers, schrijvers,
programmeurs en illustratoren. Deze producties krijgen

Door artistiek en in communicatie de twee evenementen in

creatief vorm in de zogenoemde ‘Art Departments’. Dit is de

Berlijn en Eindhoven aan elkaar te verbinden, kunnen we

afdeling van bijvoorbeeld een gamestudio of filmproductie

qua communicatie een veel grotere doelgroep bereiken,

waar de wereld en de karakters van het verhaal of concept

zonder dat de evenementen elkaar beconcurreren. De

worden gecreëerd en bovenstaande disciplines met elkaar

Berlijnse editie is een kleiner programma, met veelal

samenwerken om dit zo goed mogelijk te doen. Dit

artiesten die al eerder spraken op The Art Department. Wij

uitgangspunt leek Playgrounds het perfecte format om in

richten ons hier dus echt op een nieuwe doelgroep, die ons

Berlijn verschillende doelgroepen van makers en liefhebbers

nog niet eerder heeft bezocht. Tegelijk ligt de toegangsprijs

bij elkaar te brengen. Door de verschillende doelgroepen te

hoger in Berlijn en streven wij naar kleinschaliger evenement

vertalen in passende programmaonderdelen leer je ook

en een intiemere omgeving waar netwerken en verbinden

echt iets van elkaar i.p.v. steeds naar hetzelfde te kijken in

meer centraal staan.

een iets andere vorm.

bevestigde Internationale partners
Onderstaande partners hebben toegezegd mee te gaan in
de bovengenoemde doelstellingen en artistieke visie van

“It’s the best festival I have ever been to in case of
the variety of intimidating talent and work. ”

Playgrounds. Zij hebben allen bevestigd financieel of
inhoudelijk bij te dragen.

Carter Goodrich, character-designe van o.a. Shrek,
Ratatouille, Despicable Me, Coco)

- Procreate (Australië) ontwikkelaar van tekensoftware voor
Apple producten.
- Wacom (Japan) ontwikkelaar en producent van
elektronische tekentablets.

Playgrounds The Art Department is in haar programmering

voor de vormgeving van de verschillende werelden en het

eerder zoekend en twijfelend dan van de grote statements.

concept achter een aantal epische shots uit deze

Playgrounds onderscheidt zich dan ook door het artistiek

wereldberoemde serie.

proces steeds centraal te stellen. Niet de afgewerkte
eindresultaten, maar ook de missers, twijfels en discussies,
die zich tijdens een maak-, schets- en ontwerpproces
voordoen, staan bij ons centraal. Wij maken daarin geen
onderscheid tussen de beginnende maker, de professional,
de liefhebber, hobbyist en de student. Playgrounds toont
dus niet alleen, maar wil kennis, passie en het integere
persoonlijke verhaal tweezijdig overbrengen teneinde een
omgeving te faciliteren, waarin het publiek elkaar met een
gedeeld belang en op basis van gelijkwaardigheid kan
ontmoeten: monoloog wordt dialoog.
Door middel van workshops, artist-talks, masterclasses, expo
en panelgesprekken werken wij pro-actief mee aan het
internationale creatieve makers-klimaat en faciliteren wij
kennisoverdracht, evenals het delen van inspiratie en
persoonlijke passie voor het vak. Playgrounds vormt
daarmee de fundamentele verbinding tussen de makers uit
verschillende disciplines, maar ook de industrie, het
onderwijs en het brede publiek in Nederland en nu dus ook
internationaal.

De expo SKETCH, is een door Playgrounds samengestelde
tentoonstelling, waarbij het publiek mag bladeren in de
schetsboeken van artiesten. De schets vertelt vaak veel
meer over de zoektocht en het karakter van de artiest naar
het goede beeld dan net eindresultaat. De Brabantse
makers Jeremy Hofmans, en Dirk van Dulmen zullen o.a.
deelnemen in deze expo.
Tijdens The Art Department organiseert Playgrounds
verschillende workshops en masterclasses waarin makers
hun skills en kennis kunnen versterken. Het aanbod aan
workshops en masterclasses is gericht op zowel de jonge
maker als student en professional. Verdieping staat hierbij
centraal waarbij de spreker of artiest aanspreekbaar en
toegankelijk is voor meer persoonlijke vragen en
verdiepende discussies, en dan binnen een hands-on
omgeving.
Bezoekers van The Art Department krijgen de gelegenheid
om hun werk te bespreken met de aanwezig artiesten
tijdens portfolioreviews. Hiermee wordt er rechtstreeks
kennis overgedragen en krijgen bezoekers de mogelijkheid

In totaal zullen meer dan 50 internationale artiesten

hun netwerk uit te bereiden en hun kansen te vergroten

bijdragen aan The Art Department 2019 in Berlijn.

binnen de creatieve industrie.

Onderstaand een voorbeeld van de sprekers, die reeds
officieel toegezegd hebben:

The Art Department brengt een unieke combinatie van
programma naar Berlijn, met een voor het publiek unieke

John Nevarez is een top-storytelling expert uit de animatie-

inhoud. Om hier verder op in te spelen organiseren we een

industrie. Zo werkte hij voor Disney, Dreamworks en Pixar

Art Market waar bezoekers die unieke boeken, kunstwerken

aan films als Inside Out en Coco. Nevarez is gespecialiseerd

en overige bijzondere stukken kunnen bekijken en ook

in het optimaal verbeelden en opbouwen van een verhaal,

kopen. Hiermee maken wij een collectie van werk

zodat het publiek er in meegezogen wordt. Hoe creëer je

toegankelijk wat nergens anders te krijgen. Werk van

een karakter waarvoor een publiek empathie krijgt.

Brabantse makers en talenten zullen te koop zijn.

LAIKA is de grootste stop-motion studio ter wereld en
verantwoordelijk voor feature animatiefilms Coraline,
ParaNorman, the Boxtrolls, Kubo and the Two Strings en The
Missing Link. Hun vakmanschap is onovertroffen. Productiondesigner Nelson Lowry van Laika maakt speciaal voor TAD
2019 een overzichts-presentatie over de ontwerpprocessen
achter deze gigantische producties. (Zie foto vorige
pagina.)
KARAKTER STUDIO werkte mee aan de laatste 3 seizoenen
van Games of Thrones als ‘lead concept-artist’. Deze in
Berlijn gevestigde studio was in deze rol verantwoordelijk

