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Een leger-robot in Hello Kitty-uitvoering die je met je gedachten kunt
besturen. Kleding die is ontworpen om kippenvel te veroorzaken als
je ze aantrekt. Het hacken van je eigen urine om er hormoontherapie
van te maken. Het was allemaal te zien op Manifestations, het jonge
technologie- en kunstfestival dat provoceert, verwondert en verbaast.
De organisatie achter Manifestations, Stichting Art & Technology,
is klaar voor het volgende level. We willen groeien van een jaarlijks
festival naar een kwalitatief hoog, internationaal gericht en duurzaam
platform waar jong talent en gevestigde innovatieve kunstenaars
hun werk wereldkundig maken. Waar een nieuwe generatie zich
manifesteert als de boodschappers van de toekomst.
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PROJECTTEAM

2.

JURIDISCHE STRUCTUUR
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SAMENWERKINGSPARTNERS

4.

STAKEHOLDERS

DEEL III: BEGROTING

Daarom presenteren wij het projectplan Manifestations: Next
Generation. Graag gaan wij samen met Brabant C een partnerschap
aan om een gezamenlijk doel te bereiken: vanuit Brabant de wereld
veroveren op het gebied van innovatie, kunst en cultuur. Net als
Brabant wil Manifestations bijdragen aan het versterken van onze
community van kunstenaars, bedrijven, en overheidsinstellingen in
Brabant. Een community die zich op nationaal en internationaal niveau
kan profileren als innovatief en toonaangevend op het gebied van
technologie, design en kunst. Hierin liggen een aantal kernambities die
Manifestations deelt met Brabant zoals het versterken van cultureel
ondernemerschap, het vergroten van de duurzaamheid van onze
community en talentontwikkeling van kunstenaars binnen de regio.
Hoe we die ambities gaan waarmaken? Dat leest u uiteraard in
onderstaand projectplan. We wensen u veel leesplezier en nodigen u
uit om kritisch te kijken naar wat wij u voorleggen. Graag gaan we het
gesprek met u aan over hoe we onze gezamenlijke ambities kunnen
omzetten in een productief en inspirerend partnerschap.
Viola van Alphen
Creatief Directeur Manifestations
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DEEL I:
PROJECTPLAN

1. Het project
Manifestations is al twee jaar lang een zeer succesvol technologie- en
kunstfestival tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Wat het
festival onderscheidt van andere, is dat het pionierswerk laat zien
dat niet eerder ergens is vertoond, dat het een edgy en gedurfde
uitstraling heeft en dat het toegankelijk is voor een zeer breed
publiek. De impact die Manifestations wil bereiken, is dat technologie
gedemystificeerd wordt en dat mensen gemotiveerd zijn om kritisch
na te denken over de rol van technologie in ons dagelijks leven. Met
een groei van 10.000 bezoekers in 2016 naar 47.000 bezoekers in 2017
is het een van de populairste festivals op de Dutch Design Week.
We willen echter dat Manifestations meer is dan een jaarlijks festival.
We willen duurzaamheid, en het merk Manifestations verder kunnen
verspreiden. De tijd is dan ook rijp voor de volgende stap. Het
hoofddoel van dit projectplan is:
“Het internationaal vestigen van Manifestations als hét platform voor
maatschappijkritisch pionierswerk op het gebied van tech en kunst”
De hoofdstrategie om dit te bereiken, bestaat uit het ontwikkelen
van productiehuis Triple M dat de presentaties van Manifestations
naar een hoger plan trekt. Hiervoor hebben we drie jaar uitgetrokken,
lopend van oktober 2018 tot september 2021. Meer specifiek zijn voor
de komende 3 jaar drie subdoelen gedefinieerd:
1.
De internationale kwaliteit en uitstraling van kunstenaars is
versterkt door Manifestations’ eigen productiehuis Triple M
2. Het aantal spin-offs van Manifestations groeit met minimaal 5
toonaangevende (inter)nationale exposities per jaar
3. In 2021 is de financiële zelfredzaamheid van Manifestations
gegroeid tot het punt dat 40% van het totaalbudget afkomstig is
van Triple M inkomsten
Deze doelen zijn verbonden met elkaar en beïnvloeden elkaar. In
onderstaande tekst is verder uitgewerkt op welke wijze. Tevens
heeft elk doel een eigen hoofdstrategie, verwachte resultaten en
bijbehorende activiteiten.

1.1 INTERNATIONALE KWALITEIT EN UITSTRALING
VAN KUNSTENAARS
Hoofdstrategie: het vestigen van Triple M als productiehuis en
kweekvijver voor talent

Triple M staat voor Manifestations Match Makers. Het is een
productiehuis dat jong talent scout, versterkt en begeleidt om zo
pioniers te koppelen aan de wereld van kunst en technologie. Het
festival Manifestations wordt gebruikt als springplank en platform
voor dit talent. Op deze manier worden kansen voor aanstormend
talent meer benut en kan Manifestations kwaliteit waarborgen van

de presentaties op het festival. Dit heeft uiteraard ook invloed
op mogelijkheden voor (inter)nationale spin-offs van het festival
- zie hierover doelstelling 2, uitgewerkt in paragraaf 1.2. Tevens
zal het productiehuis de duurzaamheid en zelfredzaamheid van
Manifestations vergroten, hierover meer bij doelstelling 3, uitgewerkt
in paragraaf 1.3.
Voor doelstelling 1 zijn de volgende resultaten gedefinieerd:
•
Triple M heeft een eigen kwaliteitskeurmerk voor kunstenaars en
exposanten op Manifestations
•
Het aantal kunstenaars begeleid door Triple M dat internationaal
hun werk presenteert verdubbelt per jaar
•
In 2021 zijn duurzame samenwerkingsverbanden aangegaan met
10 kunstacademies, 5 regionale opleidingen in Brabant op het
gebied van gaming, industrial design en creative technology en
tenminste 5 vooraanstaande internationale opleidingen
Om bovenstaande resultaten te bereiken, worden de volgende
activiteiten uitgerold:
A) Het scouten van talent op nationaal en internationaal niveau
Op nationaal niveau zal de creatief directeur van Manifestations haar
bewezen talent voor het scouten van jong talent aanboren. Voor
internationaal talent wordt een uitgebreid netwerk van scouts opgezet
om dit namens Triple M te doen. Bij het scouten wordt mede gelet
op potentie, de criteria uit het te ontwikkelen kwaliteitskeurmerk en
marketingwaarde van de presentatie.
B) Het opzetten van het Triple M begeleidingsprogramma voor
young talents
Het opzetten van een begeleidingsprogramma voor geselecteerde
young talents onder de vlag van Triple M. Het doel: het vergroten van
de internationale kwaliteit en uitstraling van de presentaties van dit
jong talent. Het begeleidingsprogramma zal bestaan uit coaching, het
organiseren van workshops en bijeenkomsten, pitch sessies, en het in
contact brengen van jong talent met het netwerk van Triple M om de
exposure van hun werk in binnen- en buitenland te vergroten. Hierbij
zal zoveel mogelijk gericht worden op het combineren van de talenten
die Brabant heeft op het gebied van technologie, design en kunst.
C) Het ontwikkelen van een Triple M kwaliteitskeurmerk
Het ontwikkelen van een kwaliteitskeurmerk om producties en
presentaties van hoge waarde te presenteren op Manifestations en te
kunnen uitbrengen vanuit Triple M. Op deze wijze weten klanten en
investeerders waar een exposant aan heeft moeten voldoen om zich
te mogen presenteren op Manifestations. Het kwaliteitskenmerk heeft
een aantal kern-eigenschappen die zijn opgenomen in de artistieke
visie en daardoor ook de typische kenmerken van Manifestations en
haar unique selling points vertegenwoordigen.
D) Het versterken van samenwerkingsverbanden met opleidingen in
binnen- en buitenland
Opleidingen op het gebied van kunst, technologie, media en gaming
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zijn de plaatsen waar talent wordt geboren en waar Triple M uit put
om nooit eerder vertoond werk te exposeren. Daarnaast investeren
opleidingen in het exposeren van het werk van hun studenten. We
hebben al een goede samenwerking met bijvoorbeeld Universiteit
Twente, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten KABK en de
Willem de Kooning Academie. Ook hebben studenten van de Central
Saint Martins College of Art and Design in Londen al geëxposeerd
op Manifestations. Per opleiding willen we specifieke afspraken
maken. Hieronder vallen ook afspraken met de afdelingen marketing
van opleidingen om te bekijken hoe gezamenlijke marketingdoelen
gehaald kunnen worden.

1.2 MANIFESTATIONS SPIN-OFFS

Hoofdstrategie: vergroten van exposure, outreach en netwerk in
binnen- en buitenland
Door opdrachten en exposities die voortvloeien uit Manifestations in
binnen- en buitenland te genereren ontwikkelt Manifestations zich
van festival tot een platform. Om dit te kunnen bereiken moet het
merk van Manifestations - met behulp van Triple M en de onderdelen
van doelstelling 1 - worden versterkt. Daarom zetten we voor deze
doelstelling in op het vergroten van exposure en bekendheid. Hiervoor
wordt een meer uitgebreide marketing- en communicatiestrategie
uitgerold. Voor doelstelling 2 zijn nu alvast de volgende resultaten
beoogd:
•
•
•
•
•
•

In 2021 heeft Manifestations 22% meer professioneel
geïnteresseerden op bezoek uit het buitenland 1
Manifestations heeft na 3 jaar ten minste 20% internationale
deelnemers
Media-aandacht in Nederland voor Manifestations wordt de
komende 3 jaar jaarlijks vergroot met 10%
Media-aandacht in het buitenland voor Manifestations wordt
jaarlijks verdubbeld
Ambassadeurs in binnen- en buitenland zetten zich in voor het
genereren van aandacht en spin-off
Er is een jaarlijkse groei van 10% van online bezoekers van
Manifestations via website en social media

Om bovenstaande resultaten te bereiken, worden de volgende
activiteiten uitgerold:
A) Het organiseren van Manifestations festival
Uiteraard wordt de meeste aandacht voor Manifestations gegenereerd
rondom het festival zelf, tijdens Dutch Design Week. Omdat het
festival zelf de belangrijkste showcase is voor nieuwe ideeën, jonge
talenten, innovatieve kunstenaars en deze in contact brengt met
partners en media, nemen we de organisatie van het festival mee
Cijfers hiervoor zijn gebaseerd op de prognose van DDW zelf in hun
internationaliseringsplan. Beredenering is dat DDW minimaal 20% meer buitenlandse
bezoekers krijgt, hiervan verwachten wij 15% te kunnen ontvangen met nog een eigen
toevoeging van 7%.
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als activiteit in dit projectplan. Het festival vindt plaats op culturele
hotspot Strijp-S en zal met ingang van dit plan veranderen: meer
focus op de prospects en internationaliseringsplannen. Omdat de
focus van dit projectplan niet op het festival zelf ligt, treden we
hierover niet verder in detail.
B) Het vergroten van online aanwezigheid van zowel Manifestations
als Triple M
De huidige website richt zich vooral op het festival zelf, maar
deze wordt uitgebreid om in Nederlands en Engels Manifestations
als platform te promoten. Daarnaast zullen webpagina’s worden
aangemaakt voor de pers, het bedrijfsleven, opleidingen en collega
festivals zodat bezoekers van de website customized informatie
krijgen over Manifestations, Triple M en de package producten. Tevens
worden online campagnes georganiseerd via social media outlets als
Twitter, Facebook, Instagram en Medium.
C) Het genereren van ‘buzz’ en media-aandacht voor Manifestations
en Triple M
Dit doen we door in te haken op de actualiteit en ontwikkelingen op
het gebied van kunst en technologie, maar ook door zelf actief de
pers te benaderen met berichten over edgy kunst en presentaties
die via Triple M en Manifestations wereldkundig worden gemaakt.
Vanuit het netwerk van Manifestations zijn er al banden met onder
andere NRC, VICE, Telegraaf, RTL4, en BNNVARA. Verder wordt
samengewerkt met verschillende partners om aandacht te genereren
- Dutch Design Week staat hier uiteraard voorop. Maar ook TU/e, High
Tech Campus en de VPRO zijn actief in het genereren van aandacht
voor Manifestations. Op internationaal niveau moeten banden met
media organisaties aangescherpt worden. Wij hebben eerder al goede
ervaringen gehad met onder andere WIRED en New York Times.
D) Het gericht benaderen van stakeholders met expo pakketten van
Triple M
Hieronder vallen onder andere bedrijven, musea en festivals. Er is al
een breed netwerk van internationale festivals, expo’s en instituten.
Eerder hebben wij bijvoorbeeld samengewerkt met FullDomePro die
o.a. op Coachella, BurningMan, Facebook en HP sponsor events in de
VS stond; TechFest in India, Japan Media Arts Festival, International
Filmfestival Moskou, en event organiser RedFilo Abu Dhabi. Hier willen
we meer gebruik van maken voor het aanbieden van exposities en
het genereren van spin-offs van Manifestations. Door expo-pakketten
te ontwikkelen zullen deze organisaties met een concreet aanbod
worden benaderd. Over deze expo-pakketten zal meer worden
uitgelegd onder doelstelling 3 in paragraaf 1.3.
E) Het bevorderen van uitwisseling binnen bestaande
samenwerkingsverbanden
We voelen dat we nog veel kunnen leren voor het internationaliseren
van Manifestations en weten dat deze kennis vaak al beschikbaar is.
Het netwerk van Manifestations is hierbij weer een grote asset. Door
te tappen uit bestaande partners en het maken van nieuwe connecties
kan uitwisseling plaatsvinden van netwerken, kennis, ervaring en
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kunde in het genereren van spin-off en het verbreden van het bereik
van Manifestations.
F) Het inzetten van ambassadeurs voor verdere promotie van Triple
M en Manifestations
Onder deze ambassadeurs vallen niet in de laatste plaats de jonge
talenten. Door hen tijdens het begeleidingstraject te leren hoe zij zelf
spin-off kunnen genereren voor hun werk, worden de kansen voor
hen vergroot om zich nationaal en internationaal te profileren. Zij
worden gemonitord om ook na afloop van het festival te meten hoe
en waar zij hun werk tentoonstellen. Naast de jonge talenten, zal een
netwerk van innovatieve en meer gevestigde kunstenaars worden
opgesteld om als ambassadeurs op te treden. Daarnaast is begin 2018
een Adviesraad opgericht met personen die actief zijn op het gebied
van technologie, kunst en cultuur en internationale relaties. Onze
ambassadeurs worden voorzien van press kits en aangespoord om via
hun eigen netwerk en sociale media het werk van Manifestations en
Triple M te promoten in binnen- en buitenland.

1.3 FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID

Hoofdstrategie: ontwikkeling verdienmodellen en professionalisering
organisatie
Voor de ambitie die we hebben op het gebied van internationalisering,
is het nodig om ons team te versterken en uitbreiden, en de
organisatie financieel duurzamer te maken. Om mensen hiervoor aan
te kunnen trekken zijn ook op de lange termijn financiële middelen
nodig. Dit betekent voor ons diversificatie van financiering, waaronder
ook de vercommercialisering van Manifestations. De volgende
resultaten zijn voor dit doel gedefinieerd:
•
•
•
•
•

In 2021 bestaat een gezonde financieringsmix waarvan 48,35%
publiek, 32,58% privaat, 19,07% bedrijven
Groei in betaalde opdrachten voor Triple M van 20-35% per jaar
Groei in inkomsten uit Manifestations festival met 5-25% per jaar
Aantal partnerschappen met bedrijfsleven is gestegen met 200%
in 2021
Een volledig operationeel team zet zich op de lange termijn in
voor Triple M

Om bovenstaande resultaten te bereiken, zijn een aantal activiteiten
uitgestippeld. Deze zijn onder te verdelen in twee categorieën:
commerciële aanpak en organisatorische ontwikkeling:

1.3.1

COMMERCIËLE AANPAK

Een commerciële aanpak is essentieel om de financiële duurzaamheid
van Manifestations te vergroten. Het hoofdverdienmodel dat we
hiervoor ontwikkelen bestaat uit de verkoop van customised
expositiepakketten aan derde partijen. Deze pakketten zijn
samengesteld uit presentaties die als eerste verschijnen tijdens
Manifestations en producten en presentaties die we uit eigen

partnernetwerk meenemen (bv een expo over Internet of Women
Things wordt museum-proof door een goede balans wearables,
pioniers en actualiteit: dat pakket wordt een mix van 80%
Manifestations deelnemers en 20% updates en toevoegingen vanuit
het Manifestations partner-netwerk: bv DDW, Hyperspace, of 1 van de
andere Brabantse partners (zoals het VR project voor Eindhovenaren
in een rolstoel): doel is om goede pakketten te maken.
Deze pakketten hebben het USP dat Manifestations al heeft bewezen
zich te onderscheiden van andere organisaties op het gebied van tech
& art (voor nadere omschrijving van dit onderscheidende karakter, zie
bijlage). Ze zijn gedurfd, innovatief, zetten de kijker aan tot denken,
en vertonen veelal pionierswerk dat niet elders eerder is vertoond
(afgezien van Manifestations zelf). Musea als het Rijksmuseum
Twenthe zien ook de pionierskwaliteiten van Manifestations en vragen
binnen actuele thema’s een pakket op te stellen. Museum het Valkhof
in Nijmegen, IETM Amsterdam en andere musea vragen regelmatig
voor introducties met nu-bekende kunstenaars, die eerder Young
Talent bij ons waren en waarbij ze zelf niet de verbindingen kunnen
maken en het programmapakket eromheen. In die vraag kunnen
we tot nu toe niet altijd voldoen in verband met beperkte tijd en
capaciteit. In die behoeften willen we nu wel gaan voorzien, door de
expo pakketten actief op te stellen en aan te bieden.
Wat de pakketten naast de pionierskwaliteiten bijzonder maakt, is
dat ze zijn toegespitst op de vraag en behoeften van de klant en
scherp ingaan op de actualiteit (hackers, privacy en digitaal activisme,
gender, rol van technologie, anti-utopische toekomstscenario’s zijn aan
de orde van de dag, zelfs een presentator als Jort Kelder presenteert
een televisieprogramma over waar deze technologische versnelling
heen gaat). Omdat we kunnen bouwen op een breed netwerk aan
innovatieve kunstenaars en jong talent, is het voor Triple M relatief
eenvoudig om flexibel te zijn in het beantwoorden aan de vraag van
geïnteresseerden. Er komen regelmatig verzoeken binnen naar dit
soort pakketten vanuit verschillende hoeken, maar we hebben tot
dusver niet altijd aan deze vraag kunnen voldoen vanwege gebrek aan
capaciteit binnen de organisatie - hierover meer bij paragraaf 1.3. van
dit hoofdstuk. Daarnaast willen we de verkoop van expo-pakketten
systematischer aanpakken.
Onze USP’s worden als volgt gedefinieerd (want ons anders maakt
van anderen):
•
Hackerscene (hacker ethics: privacy, wat voor toekomst WILLEN
we, DIY versus Markt). Lievere technologie.
•
Toegankelijkheidscriterium in selectie van werk: mensen moeten
het in 1 minuut (liefst sneller) snappen (anders voelen ze zich
dom, en plaatst media het ook niet: die willen magazines
verkopen met flashy ideeën en afbeeldingen)
•
Als eerste primeur laten zien (en wij waren immers degenen die
ooit het afstudeerwerk van diverse pioniers op het programma
hadden staan, later bekende sterren en in de grote musea (Best
of Young Talent): Christiaan Zwannikken, Anouk Wipprecht, Daan
Roosegaarde, Marina Toeters, Floris Kaayk, Zoro Feigl, meer).
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Een ander verdienmodel bestaat uit het genereren van (meer)
inkomsten uit het festival zelf (betaald deelnemerschap, sponsors en
events, tours, doorverkoop materialen, etc). Tot slot willen we graag
onderzoeken welke andere verdienmogelijkheden nog meer bij onze
organisatie passen. Nu we onder doelstelling 2 hebben toegelicht hoe
we exposure genereren om potentiële klanten aan te trekken, geven
we hieronder weer hoe we inkomsten zullen genereren voor zowel
Triple M als Manifestations.
A) De verkoop van custom-made exposities aan derde partijen
vanuit Triple M
In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt wat de afzetmarkt
is voor de verschillende expo-pakketten die Triple M wil aanbieden.
We geven hierbij tevens aan op welke klanten we ons in het begin
zullen richten en/of waar wij al een samenwerking mee hebben. Per
klant worden verschillende prijsafspraken gemaakt.
Klant

Mogelijke partners

Voorbeeldpakketten

Nederlandse
festivals

Maker Festival Twente, GOGBOT

Spektakelstukken uit Manifestations,
(multi)mediapresentaties, kleine
samengestelde expo’s op maat,
participatieprogramma’s

Internationale
festivals

Techfest India, Medialab van
International Filmfestival Moscow,
ToShare festival Turijn, Cellsbutton
Indonesia, Japan Media Arts Festival,
Codame San Francisco, Extreme
Future Fest LA, Conflux Media Art
Festival New York, Sonar festival
Barcelona

Spektakelstukken uit Manifestations,
(multi)mediapresentaties, kleine
samengestelde expo’s op maat,
participatieprogramma’s

Musea/
kunstcentra
Nederland

Tetem Kunstruimte, Rijksmuseum
Twenthe, Booijmans Rotterdam,
Van Abbemuseum Eindhoven,
Oorlogsmuseum Arnhem,
Valkhofmuseum Nijmegen,
Computermuseum, Cryptomuseum,
Nemo

Participatieprogramma’s, pakketten
gericht op kunsteducatie, (multi)
mediapresentaties, kleine
samengestelde expo’s op maat

Musea/
kunstcentra
buitenland

Meetfactory Praag, Centre Pompidou
Parijs, Art Center Genève, Kunsthaus
Zurich, OK Center for Contemporary
Art Austria, KunstWerke Berlin,
Trondheim Electronic Arts Center,
Multimedia Art Museum Moskou

Participatieprogramma’s, pakketten
gericht op kunsteducatie, (multi)
mediapresentaties, kleine
samengestelde expo’s op maat

Internationale
event
management
bedrijven

RedFilo.com, World Economic Forum,
World Expo, Re:Publica & Media
Convention Berlijn

Pakketten gelieerd aan de lancering
van producten of opening van grote
evenementen

Andere
bedrijven
binnenland

VR days, Marketing en Reclamebureau
events, IOT symposia, Rabobank,
JADS, Novio Tech Campus, High Tech
Campus, Vrije Universiteitsgalerie,
ABN AMRO, Centraal Station
Amsterdam, Centraal Station Utrecht,
Zuid – As

Exposities in ontvangstruimte van
bedrijfskantoren, inspirational expopakketten voor grote bijeenkomsten
en strategie-sessies

Overheid

Gemeentehuizen, Provinciehuizen,
Europees Parlementsgebouw
in Brussel en Straatsburg,
Parlementsgebouw Den Haag

Op maat gemaakte exposities in
publieke en ontvangstruimtes

B) Het genereren van inkomsten uit het festival Manifestations
Er zijn reeds een aantal betalende deelnemers en bezoekers voor het
festival en dat willen we graag versterken en uitbreiden. Deelnemers
moeten aan bepaalde artistieke en kwaliteitseisen voldoen om betaald
deel te kunnen nemen. Voor de komende drie jaar ziet ons aanbod er
als volg uit:
Klant

Productaanbod

Deelnemers Manifestations

• Verkoop van eigen producten in 10% Store - 10% van de
opbrengst gaat naar Manifestations

Bezoekers Manifestations

• Entree voor side events: meet the artist, lezingen, workshops,
rondleidingen
• Entree voor exclusieve opening van Manifestations met borrel,
entertainment en eerst blik op de expo

(Middel)grote bedrijven

• Huur van ruimte tijdens Manifestations voor workshops en eigen
events
• Inkoop van VIP arrangement voor personeel/relaties met een
‘best of Manifestations’ inclusief meet&greet met kunstenaars en
een entertainment programma
• Bedrijffsponsoring voor (onderdelen van) Manifestations door
middel van aantrekkelijke sponsorpakketten

Start-ups

• Huur van ruimte op Manifestations voor het promoten en
presenteren van hun eigen product

Opleidingen

• Inkoop van ruimte voor studenten uit kunst, design, media, tech
sector om hun werk te presenteren tijdens Manifestations
• Inkoop van educatieprogramma’s voor studenten en scholieren

C) Onderzoek naar verdere verdienkansen, samenwerking en
co-creatie
Gedurende de komende drie jaar gaat Manifestations aan de slag in
een verbreding van verdienmodellen een het diversifiëren van deze
modellen en beter benutten van samenwerkingskansen. Hieronder valt
public affairs gericht op de Nederlandse publieke sector, waarbij we
willen onderzoeken waar samenwerkingskansen liggen en hoe beleid
zich ontwikkelt. Maar ook willen we onderzoeken of het mogelijk
is om door middel van gezamenlijke exposities en co-creatie met
buitenlandse partners investeerders buiten Nederland aan te trekken.
Daarnaast willen we onderzoeken hoe we onze expertise en die van
onze scouts, partners en deelnemers op een duurzame manier kunnen
exploiteren door middel van betaald consultancy werk, lespakketten,
advies en lezingen. Dit onderzoek zal worden opgestart in jaar 2 en
wordt op jaarbasis gemonitord.

1.3.2

ORGANISATORISCHE ONTWIKKELING

Manifestations kan rekenen op een groot aantal enthousiaste
vrijwilligers en een aantal betaalde krachten die op ZZP-basis het
festival helpen organiseren. Om vanuit Triple M een platform op
te bouwen is echter professionalisering en verduurzaming nodig.
Daarnaast is het nodig om de capaciteit van de organisatie te
vergroten om de activiteiten te kunnen uitvoeren die we in dit plan
hebben staan. Voor Triple M wordt een klein team opgebouwd dat
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door het jaar heen continuïteit kan garanderen. De precieze invulling
van werkzaamheden zullen tussen de zakelijk leider en creatief
directeur worden afgestemd. Er worden drie vacatures uitgezet:
•
Sales Manager - senior functie voor het binnen halen van
opdrachten voor Triple M, public affairs
•
Communicatiemedewerker - medior functie voor promotie van
Triple M en samenstellen pakketten
•
Productieleider - medior functie voor ondersteuning in het
optuigen van Triple M expo’s bij derden

2. Aanleiding en belang voor aanvrager
Na twee succesvolle jaren barst Manifestations als festival bijna
uit haar voegen. Dankzij de impulssubsidie van BKKC in 2017
aan Manifestations, heeft Manifestations zich stevig neer kunnen
zetten met een professioneel team, op een A locatie, en met
29 betrokken partners en sponsoren. De fysieke ruimte heeft
een maximale capaciteit die in 2017 al ten volste benut werd.
Qua bezoekersaantallen tijdens de Dutch Design Week kan
Manifestations dus niet meer groeien. Dit staat haaks op de ambitie
van Manifestations om haar boodschap van digitaal activisme,
edgy kunst en technologie en verwondering verder te verspreiden.
Dat hoeft niet per sé met een groei in bezoekersaantallen, maar
wel in een verbreding van het aanbod. Daarbij kijken we voorbij de
grenzen van Brabant en Nederland. Dit vraagt om een uitbreiding van
Manifestations naar een platform waarbij het mooie van het festival
ook buiten het festival te zien is. Triple M hebben we hiervoor als
strategie gekozen omdat het zal zorgen voor verduurzaming van ons
werk. Deze uitbreiding is voor ons van artistiek, maatschappelijk en
commercieel belang:
Artistiek belang
Er is een enorme pool aan talent in Nederland en het buitenland
die nog weinig zichtbaar is. Ze zijn te edgy, te underground of
gewoonweg nog niet klaar om hun werk wereldkundig te maken. Wij
willen hen de kans bieden om hun werk wereldkundig te maken door
hen op langere termijn te ondersteunen en een platform te bieden.
Graag willen wij daarnaast bijdragen aan het (inter)nationaal uitdragen
van Brabant als centrum voor de combinatie van technologie en
kunst, aanstormend talent en doorbrekende kunstenaars. Tegelijkertijd
willen we (inter)nationaal talent introduceren in Brabant voor een
kruisbestuiving van inspiratie.
Maatschappelijk belang
Manifestations onderscheidt zich van andere organisaties door een
drijfveer van ‘digitaal activisme’. Het festival wordt georganiseerd
vanuit het sterke verlangen naar een mooiere wereld waarin
technologie voor andere doelen wordt gebruikt dan de commerciële
en defensie-doeleinden waarvoor het nu veelal ontwikkeld wordt. Het
menselijke en sociale staat voorop, zowel in de gekozen kunstwerken
in de expositie als in het participatieprogramma waaraan het publiek
kan deelnemen. Manifestations profileert zich op deze manier
als meest kritische evenement. Deze profilering willen we graag
uitbreiden naar een internationale boodschap.
Commercieel belang
Manifestations heeft een unieke positie waar we nog niet genoeg
gebruik van hebben gemaakt voor het genereren van inkomsten.
Het onderscheidt zich van soortgelijke organisaties, instituten en
events door internationale mediakunst van hoogstaande kwaliteit en
maatschappelijke impact zó te presenteren, dat het een uitzonderlijk
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breed en divers publiek bereikt. Het is laagdrempeliger dan andere
exposities op het gebied van kunst en technologie, mede omdat
plezier en enige mate van ‘coolheid’ voorop staan. Dit blijkt uit
bezoekersbeoordelingen en reacties van prominenten uit de kunst
en technologiesector. Zo blijkt dat de marketingwaarde van de
presentaties groot is. Er kunnen meer inkomsten uit het festival
gehaald worden, en de presentaties zijn te verkopen en verspreiden
op nationaal en internationaal niveau. We kunnen rekenen op een
breed netwerk aan partners waar we, als we hier meer in tappen, op
kunnen bouwen en sterker kunnen worden.

3. Artistieke visie
Technologie stelt ons in staat om nieuwe, vernuftige dingen te creëren
in de wereld. Technologische vooruitgang maakt mensen echter
ook angstig vanuit onwetendheid en onbekendheid: ‘technologisch
analfabetisme’. Mensen moeten een beter begrip krijgen van
technologie om de plek ervan in de maatschappij beter te begrijpen.
Het is de visie van Stichting Art & Technology dat mensen kritischer
om kunnen gaan met technologie en daardoor beter in staat zijn om
keuzes te maken.
Om hier een bijdrage aan te leveren wil Stichting Art & Technology
vanuit een ‘digitaal activisme’ mensen enerzijds wakker schudden en
anderzijds helpen. Stichting Art & Technology bevraagt de rol van
technologie in de maatschappij en stelt de vraag of het allemaal niet
wat liever kan. De stichting wil een beweging in gang zetten, door
mensen op alle niveaus met technologie in aanraking te laten komen,
er meer kennis over te bieden en er kritischer mee om te leren gaan.
Door middel van Manifestations brengt Stichting Art & Technology
mensen in contact met technologie. Kunst is daarbij het middel; kunst
legt het uit. Manifestations laat de current state of technology zien
en bevindt zich altijd in de voorhoede. Het laat grensverleggende,
innovatieve kunstwerken zien en is door de unieke en experimentele
samenstelling een pionier in het veld van kunst en technologie. Edgy
en een tikje rebels, maar altijd voor een mooiere, lievere wereld in alle
opzichten.
Bij de selectie van kunstwerken en jonge talenten wordt gelet op een
aantal kernaspecten die de sfeer en boodschap van Manifestations
belichamen. Deze worden ook onderdeel van het kwaliteitskenmerk
dat de waarde van de producties van Triple M zal garanderen. De
kernaspecten zijn:
•
Innovatie: het moet nog nergens te zien zijn geweest.
•
Kritisch/activistisch: het moet bijdragen aan het wakker schudden
van mensen en het mooier maken van de wereld.
•
Human: om technologie en de rol ervan in de toekomst te
begrijpen, moet er iets menselijks zitten in het werk, het moet
gaan over ‘mens zijn’ (zoals angst, liefde, samenleven) of een
sociale functie of betekenis hebben.
•
Beleving: het moet impact hebben op het publiek. Fun, cool,
speels of rebels.
•
Toegankelijk: het moet begrijpelijk zijn voor een breed publiek,
of goed uitlegbaar zijn - een bijkomend voordeel is dat het veelal
mediagenieke producties zijn.
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4. Milestone planning

5. Ambities na 2021

Voor de projectperiode ziet de milestone planning er per kwartaal als
volgt uit:

Na afloop van de projectperiode zien we dat:
•
producties van Triple M zichtbaar zijn op toonaangevende
internationale podia;
•
een sterke organisatie financieel solide is en eigen inkomsten
genereert;
•
er een groeiende pool van jong talent is dat zich ontwikkelt tot
innovatieve en internationaal bekende kunstenaars, verbonden
aan Triple M en Manifestations;
•
Manifestations internationale bekendheid geniet als hét platform
voor maatschappijkritisch pionierswerk;
•
sterke partnerschappen en duurzame uitwisseling bestaan met
bedrijven, scholen en de publieke sector.

2018

Milestones

oktober - december

Team voor Triple M is samengesteld
Triple M kwaliteitskeurmerk is opgesteld
Manifestations festival lanceert Triple M
Eerste selectie jonge talenten voor Triple M begeleiding

2019

Milestones

januari - maart

Strategie marketing en communicatie Triple M is opgesteld
Strategie bedrijfsbenadering is opgesteld
Lancering Nederlandse expo-pakketten voor musea

april - juni

Lancering Europese expo-pakketten voor musea
Selectie deelnemers Manifestations heeft plaatsgevonden
Eerste banden met internationale opleidingen zijn gelegd

juli - september

3 jonge talenten zijn getraind dmv Triple M begeleidingsprogramma
10 jonge talenten zijn gecoacht dmv Triple M advies
Eerste 5 festivals in buitenland zijn benaderd en bezocht
Mediacampagne voor Manifestations is opgestart
Eerste expo-pakketten zijn verkocht aan Nederlandse instellingen

oktober - december

Manifestations festival laat ca 100 internationale kunstenaars zien
Eerste bedrijfs-event heeft plaatsgevonden
Manifestations bereikt eerste mijlpaal van 30% buitenlandse bezoekers
Inkomsten uit Manifestations festival boven de 300.000 EUR
Eerste 5 spin-off exposities hebben plaatsgevonden
Triple M selectie van jonge talenten voor 2020 heeft plaatsgevonden

2020

Milestones

januari - maart

Onderzoek verdienmodellen Triple M afgerond met aanbevelingen

Zodra Manifestations geconsolideerd is als internationaal platform,
willen we werken naar een volgende stap. Waar dit project zich richt
op het verspreiden van de boodschap van digitaal activisme, willen
we in de toekomst ook daadwerkelijk mensen activeren door actief in
gesprek te gaan met ons publiek en onze partners over alternatieve
toepassingen van technologie. Dit doen we al op kleine schaal in
Eindhoven, en in de toekomst breiden we dit graag uit naar de rest
van de wereld.
Alternatieve toepassingen van technologie kan je misschien
vergelijken met vlees: je weet het wel, maar pas op moment dat
vegetarische alternatieven lekker smaken en in de supermarkt
liggen, beweegt de massa daarnaartoe. Dit is de eerste fase, na
2021 komt de supermarkt fase en de brede toegankelijkheid van
gebruikersvriendelijke open source software en een nieuw privacy
bewustzijn. Waar we nu hard voor aan de weg aan het timmeren zijn.
Open source en lievere technologie zijn daarin onze “vegetarische”
alternatieven voor de huidige technologie.

Lancering expo-pakketten voor festivals
april - juni

Eerste lange-termijn partnerschappen met bedrijfsleven zijn beklonken
Triple M draait quitte

juli - september

4 jonge talenten zijn getraind dmv Triple M begeleidingsprogramma
15 jonge talenten zijn gecoacht dmv Triple M advies

oktober - december

Manifestations heeft 35% aantal buitenlandse bezoekers gehad
Spin-off exposities is gegroeid naar 10
Triple M selectie van jonge talenten voor 2021 heeft plaatsgevonden

2021

Milestones

januari - maart

Triple M genereert extra inkomsten voor Manifestations

april - juni

Realisatie reguliere distributie expo-pakketten internationaal

juli - september

Spin-off exposities zijn gegroeid naar 18 substantiele spin-off exposities
5 jonge talenten zijn getraind dmv Triple M begeleidingsprogramma
20 jonge talenten zijn gecoacht dmv Triple M advies
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