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1 | VOORWOORD
De platformfunctie van Tetem is enorm gegroeid in het afgelopen jaar. De oprichting van de Twentse
Maakplaatsen, de benoeming van Tetem tot kaderinstelling door de provincie én het inclusieve en
verbindende denken vanuit de ontwikkeling van het stedelijke regio profiel waren hierin van wezenlijk
belang.
In het voorjaar van 2018 hebben we samen met Universiteit Twente en ROC van Twente gewerkt aan
de ontwikkeling van de Twente Maakplaatsen. Het initiatief is ontstaan vanuit de gezamenlijke wens
om iedere jongere en volwassene in Twente de ruimte te bieden zich te ontplooien als verkennende,
ontdekkende en creatieve burger. In de zomer zijn de Twentse Maakplaatsen van start gegaan.
Sindsdien wordt volop samengewerkt met lokale bibliotheken, cultuurinstellingen, lab’s, musea en
festivals. Het is prachtig om bij kinderen de verwondering te zien over alles wat technisch mogelijk is
en het enthousiasme en gemak waarmee ze vervolgens zélf aan de slag gaan.
Tetem programmeert haar tentoonstellingen en het brede randprogramma daaromheen vanuit
programmalijnen, om zo context en betekenisgeving toe te voegen. In 2018 werkten we aan de
realisatie van de nieuwe programmalijn Walk-in Worlds en hebben we verder invulling gegeven aan de
programmalijn Driving Technologie. Het werken met programmalijnen helpt ons om steeds beter de
inhoudelijke verbinding te leggen tussen onze tentoonstellingen, events en partners uit de
samenleving. Dit is duidelijk terug te zien in het groeiende aantal inhoudelijke partnerschappen én de
hoge kwaliteit van het tentoonstellingen en event programma in het afgelopen jaar!
Een ander belangrijk wapenfeit van 2018 is dat Tetem een provinciale kaderinstelling is geworden. De
platformfunctie van Tetem binnen de regio wordt hiermee erkend en onderschreven. De benoeming
tot kaderinstelling vormt voor ons de legitimatie om bij te dragen aan omliggende gemeenten vanuit
een provinciale taakstelling en onze rol binnen de regio verder in te vullen. We zijn benieuwd wat dit
ons gaat brengen voor de toekomst.
Binnen de regio zijn het afgelopen jaar grote stappen gezet in de afstemming tussen stad en
omliggende gemeenten. Gemeenten en cultuurinstellingen hebben samen een profiel geschreven
waaraan alle 14 Twentse gemeenten zich hebben gecommitteerd. Binnen dit profiel heeft Tetem de
ruimte gekregen om de Proeftuin Maakplaatsen-Generators op te starten. Generators is de
platformfunctie voor jonge innovatieve activiteiten en festivals van underground cultuurmakers. Wij
zien dat Tetem door het openstellen van haar netwerk en het delen van kennis, al een betekenisvolle
rol invult voor de reeds aangesloten Maakplaatsen. We willen deze platformfunctie graag verbreden
om zo een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan een sociaal, cultureel en op maken gericht
ecosysteem in de regio. Voorjaar 2019 weten we of er ook groen licht komt vanuit OCW voor de
realisatie van deze Proeftuin!
Wilja Jurg, directeur Tetem
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2 | TETEM
Tetem is een onderzoekend presentatieplatform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers;
samen vertellen we het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is. Tetem initieert, produceert
en presenteert zowel nieuw als bestaand werk en maakt de verbinding met een uitgebreid
interdisciplinair randprogramma. Tetem helpt betrokken makers, denkers en bezoekers zich een
mening te vormen, een positie te bepalen en uiteindelijk een weg te vinden binnen de in verandering
zijnde samenleving.
Binnen Tetem wordt gewerkt aan vier programma’s:
Publiek
Hieronder vallen de tentoonstellingen van Tetem en de brede randprogrammering daaromheen.
Tentoonstellingen en de vele verdiepende elementen worden geprogrammeerd binnen
programmalijnen. Op deze manier wordt context en betekenisgeving toegevoegd.
Platform
Tetem wil een actieve bijdrage leveren aan een sociaal, cultureel en op maken gericht ecosysteem,
zowel op lokaal als regionaal niveau. Dit doen we middels de Twentse Maakplaatsen, het Maker
Festival Twente en de Generators.
Talent
Tetem wil (jong) talent uit de regio een kans bieden om te werken aan de ontwikkeling van talent,
netwerk en professionalisering. Hiertoe hebben we het Talent & Development Program, de trainingen
voor individuele kunstenaars en het Productiehuis.
Educatie
Tetem is initiator, producent en partner in cultuureducatie projecten. Tetem opereert binnen het
Roombeek Cultuurpark Educatiecluster, waarin ook de Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe
participeren. Gezamenlijk leveren we een inhoudelijk en aansprekend educatie-aanbod.

4

3 | PUBLIEK
3.1 Artistieke visie
Tetem vertelt met haar tentoonstellingen en de brede randprogrammering daaromheen, het verhaal
van een maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en
betekenisgeving toe. Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar mediakunst
een hoofdrol speelt in de programmering. We werken weliswaar vanuit de beeldende kunst maar
beperken ons daar niet toe. We opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek,
wetenschap en design. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor educatie en co-creatie met
publiek en partners uit andere domeinen. In de volledige programmering staat het verbinden vanuit
de inhoud centraal.
Tetem is betrokken bij de wereld van nu en denkt na over actuele maatschappelijke vraagstukken.
Onze tentoonstellingen en events worden geprogrammeerd binnen één van de programmalijnen.
Tentoonstellingen en andere verdiepende elementen zoals talkshows, performances, lezingen, films,
werkateliers en workshops vormen tezamen één geheel binnen de programmalijn en zorgen voor
context en betekenisgeving. Hiermee willen we mensen helpen zich een mening te vormen, een positie
te bepalen en uiteindelijk een weg te vinden binnen de in verandering zijnde samenleving.
Programmalijnen
Tentoonstellingen en andere verdiepende elementen zoals talkshows, performances, lezingen, films,
werkateliers en workshops vormen tezamen één geheel binnen de programmalijn en zorgen voor
context en betekenisgeving. In 2018 is geprogrammeerd vanuit de programmalijnen Living together
with strangers en Driving technology.
•

•

Living together with strangers: De stad is de plek waar we samenleven met vreemden. De
vreemdeling roept wisselende emoties op, hij draagt tegelijkertijd een bedreiging én een
belofte in zich. Hoe zorgen we voor meer mogelijkheden in de stad voor werkelijk nieuwe
ontmoetingen met vreemden? Op welke manier kan wederzijds begrip tussen vreemden
ontstaan door een versmelting van horizonten?
Driving technology: Technologie beïnvloedt in steeds sterkere mate ons dagelijks leven.
Daarbij gaat het zowel om de vraag hoe technologie de mens, de maatschappij en de stad
aanstuurt? Als om de besturing van die technologie: wie beheert deze laag, wie geeft deze
vorm en in wiens belang? Hoe houden wij als burgers zeggenschap over de digitale platforms?
Hoe zorgen we dat de stad kan blijven functioneren als een open platform?

In 2018 is gewerkt aan de doorontwikkeling van de programmalijn Living together with strangers. Dit
heeft geresulteerd in de nieuwe programmalijn Walk-in Worlds. Bij Walk-in Worlds ligt de nadruk op
de kansen en mogelijkheden die de interactie tussen verschillende culturen en werelden biedt. Wat
gebeurt er als we het contact daadwerkelijk aangaan - verbindingen leggen - zonder daarbij bepaalde
confrontaties uit de weg te gaan? Wat levert deze interactie ons op, individueel en voor de
samenleving als geheel? Vanaf 2019 werken we met deze nieuwe programmalijn, de opvolger van
Living together with strangers.
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3.2 Kwaliteitsmeting
Peer reviews
Tetem wil op verschillende manieren werken aan het meten van de kwaliteit van het
tentoonstellingsprogramma, dit doen we o.a. door professionals te vragen om een beoordeling.
Hieronder vier samenvattingen van peer reviews over tentoonstellingen in 2018 in Tetem.

3.2.1 Beoordeling Counting Digital Sheep

Tentoonstelling: Counting Digital Sheep - Curator: ViolaVirus
Beoordelaar: Tanja Koning, freelance programmamaker/curator
Datum tentoonstellingsbezoek: 26 april 2018
Totaalindruk: + (goed)
Artistieke kwaliteit van de tentoonstelling, originaliteit en samenhang van de kunstwerken:
In de tentoonstelling zijn 11 werken opgenomen, waaronder een Videostation met 7 films. De werken
zijn samengebracht rondom de vraag op welke manier kunst en ontwerp een bijdrage kunnen leveren
aan het denken over en werken aan vraagstukken op het gebied van sociale en digitale veiligheid. Er is
vooral gekozen voor projecten van jonge kunstenaars. Dat is goed, want er zijn in Nederland maar
weinig expositieplekken voor jong talent binnen dit spectrum. De samenstelling van de projecten is
heel divers: van een app voor jongeren met een beperking en kledingstukken waarin sensoren zijn
verwerkt die opwinding kunnen waarnemen tot een interactieve installatie waar de ogen van
bezoekers in een geometrisch patroon worden geplaatst en instructables voor klokkenluiders om
anoniem data te lekken. Er is een enorme waaier aan vragen en antwoorden rondom sociale- en
digitale veiligheid. Ergens wringt daar ook de schoen; hoewel er sterke projecten worden getoond
ontbreekt de samenhang in de tentoonstelling. De laagdrempelig geschreven hand-out komt bij ieder
project terug op de onderzoeksvraag van ViolaVirus, dat voelt soms geforceerd aan en kan ten koste
gaan van de vrije interpretatie van de bezoeker.
Betekenis voor discipline en vakgenoten:
Het doet me genoegen te zien dat ViolaVirus/Viola van Alphen de curator is van Counting Digital
Sheep. Ik volgde haar ontwikkelingen in haar Gogbot-periode en zag in Eindhoven tijdens de DDW
verschillende van haar projecten waaronder ‘Internet of Woman Things’. ViolaVirus en Tetem zijn geen
vreemden voor elkaar en hebben al eerder gezamenlijk projecten gedaan.
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Brugfunctie publiek/betekenis voor publieksopbouw:
Tetem is heel laagdrempelig. Aan alles merk je dat het instituut de kunst en de bezoeker even
belangrijk vindt. Bij binnenkomst word je vriendelijk begroet door een gastheer/dame die je, als je dat
wilt, meer vertelt over de tentoonstelling. Die vriendelijkheid en overdrachtelijke insteek is te
waarderen; waar veel mediakunst zich bedient van donkere ruimtes en hermetisch taalgebruik trekken
Tetem en ViolaVirus de getoonde werken het publieke domein in. Bij de tentoonstelling is ook een
educatief programma gemaakt en een lezing georganiseerd.
Marketing/publiciteit/publieksinformatie:
De teksten op de website en in het boekje zijn voor iedereen te begrijpen en geven - ook voor minder
ervaren kijkers - genoeg handvatten tot reflectie. Wat opvalt in de tentoonstelling zélf, is dat er geen
eenheid zit in de informatie bij de werken; in sommige gevallen zijn er posters met aanvullende
informatie, in andere gevallen niet. Filmpjes in het Videolab worden op verschillende schermgroottes
getoond en de apparaten zijn op verschillende plankjes gemonteerd. Dat maakt dat de tentoonstelling
rommelig oogt. Iets meer lijn in het ontwerp van de expositie was welkom geweest.
Conclusie:
Ik ben zeer onder de indruk van de volhardendheid waarmee Tetem mediakunst laat zien; er zijn maar
weinig presentatieplekken in Nederland die zoveel aandacht aan de discipline besteden. Het werken
met jonge kunstenaars is daarnaast belangrijk; ze verdienen een podium waar ze zich kunnen
ontwikkelen en Tetem koppelt een breed publiek aan de discipline. Zowel de curator als Tetem hadden
iets meer aandacht kunnen besteden aan presentatie/tentoonstellingsontwerp. Tetem vormt een
belangrijk en verbindend element in de kunstbeleving van Enschede; de instelling bewaakt focus en
creëert een voedingsbodem om mediakunst als constant verhaal door de stad te weven en de scene
daarmee te verrijken.
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3.2.2 Beoordeling The Fragility of Life

Tentoonstelling: The Fragility of Life - Kunstenaar: Simone C. Niquille
Beoordelaar: Jeroen van den Eijnde, Lector Product Design & Interior Architecture aan ArtEZ
Datum tentoonstellingsbezoek en lezing: 28 maart 2018
Totaalindruk: + (goed)
Artistieke kwaliteit van de tentoonstelling, originaliteit en samenhang van de kunstwerken:
The Fragility of Life is een intrigerende tentoonstelling met een interessant en relevant thema dat in
drie kunstwerken is uitgewerkt: een film, twee opblaaspoppen en vijftien 3d geprinte modellen van
een mensfiguur. De opblaaspoppen vertellen een helder maar bizar verhaal over hoe ‘objectief’
geachte data sterk cultureel gedomineerd worden. De film is veel gelaagder en roept bij de kijker veel
verwarring op in het spel dat wordt gespeeld met identiteit. Juist omdat niet alleen het uiterlijk maar
vooral de mimiek van de look-alike zo treffend op Hillary Clinton lijkt, denk je eerst met een acteur te
maken te hebben. De montage met de fictieve karakters ROOT0082 en Kritios They hebben een
vervreemdend effect. Rijk, fascinerend en boeiend zonder de achtergronden precies te kennen en de
betekenis ervan direct te doorgronden. Het belang en de betekenis van de geprinte versies van
ROOT0082 was me niet meteen duidelijk. De lage presentatie maakte het niet goed mogelijk om de
printmodellen goed te bekijken. De toelichting bij het werk voegde weinig toe. Hoewel de intentie van
de modellen me duidelijk werd, vond ik het in deze uitwerking geen overtuigende toevoeging.
Originele tentoonstelling, thema had misschien nog wel een paar extra kunstwerken nodig om de
complexiteit ervan goed te tonen.
Publieksinformatie:
De schriftelijke publieksinformatie was noodzakelijk om het kader te kennen waarbinnen de
kunstwerken tot stand zijn gekomen. Ik vond de teksten niet erg toegankelijk geschreven. Woorden als
‘antropometrische standaarden’, ‘corporeality’ en ‘lichaamsparameters’ behoren niet tot het dagelijkse
vocabulaire van de bezoekers. Bij de toelichting op het werk ‘Inflatables’ wordt veel aandacht besteed
aan de militaire context en relatie met de entertainmentindustrie. Interessant, maar voor de getoonde
kunstwerken weinig relevant.
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Randprogrammering:
De lezing was een uitstekende aanvulling op de tentoonstelling waarbij vooral de presentaties van
Simone Niquille en de chirurg-oncoloog buitengewoon boeiend waren. Door zowel de kunstwereld als
de wetenschap te presenteren met hun ethische vragen en dilemma’s rondom het gebruik van
antropometrische data, ontstond een buitengewoon interessant inzicht bij het publiek. De presentatie
van Sebastiaan Moes namens het Fablab was beduidend minder interessant, vooral de technische
problemen van de printproductie kwamen hier aan bod. Het was interessanter geweest als er een
nadrukkelijker koppeling was gemaakt welke invloed die technische (on)mogelijkheden hebben op het
concept en onderzoek van de kunstenaar.
Betekenis voor discipline en vakgenoten:
Relevante thematiek die mooi bloot legt dat technologie en data niet zo objectief zijn als wij denken
en in voortdurende wisselwerking staan met onze culturele codes en daarmee van invloed zijn op onze
ideeën over identiteit. Een thema dat voor veel disciplines actueel is en zich dan ook niet beperkt tot
de kunstwereld. Bovendien een mooi voorbeeld van een artistiek onderzoek dat vanuit het academisch
onderzoek nooit zo gedaan zou zijn, maar wel totaal nieuwe inzichten oplevert.
Brugfunctie publiek/betekenis voor publieksopbouw:
Ik vind de publieksfunctie het minst overtuigend. Toelichtende teksten kunnen beter en ik ben ook
zeer benieuwd hoe (eventuele) educatieve programma’s omgaan met deze redelijk complexe en
abstracte materie.
Inrichting expositieruimte:
Een introductie over de ruimte die ik betreed d.m.v. een korte zaaltekst zou prettig zijn.
Printmodellen waren te laag gepresenteerd.
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3.2.3 Beoordeling StickMan

Tentoonstelling: StickMan - Kunstenaar: Stelarc
Beoordelaar: René Paré (MAD emergent art center, Eindhoven)
Datum tentoonstellingsbezoek, inleiding, lezing, performance: 23 mei 2018
Totaalindruk: ++ (heel goed)
Artistieke kwaliteit van de tentoonstelling, originaliteit en samenhang van de kunstwerken:
Kunstenaar Stelarc is een bijzonder fenomeen die we in Nederland gelukkig al vaker hebben zien
optreden. Telkens weet hij weer een stap verder te gaan in zijn benadering van het existentiële
dilemma van de relatie tussen machine en mens. De originele en confronterende performances en
installaties treffen je in het wezen van je mens zijn. Er worden vragen opgeroepen die niet makkelijk te
beantwoorden zijn, maar wel getuigen van een doorleefde kennis en haast wetenschappelijke
benadering binnen het artistieke discours. Met Stickman/Mini Stickman zette Stelarc eind mei 2018 bij
Tetem een performance neer die de grenzen van zijn fysieke en mentale krachten op de proef stelde,
maar daarbij ook het publiek overlaadde met een geluid- en lichtperformance die live werd
gegenereerd door de bewegingen van Stelarc met een exoskelet. De eigenzinnige en edgy concepten
die Stelarc weet neer te zetten zijn onnavolgbaar en sterk van karakter. De Stickman uitbreiding met
Mini Stickman was speciaal voor het optreden bij Tetem ontwikkeld; bezoekers konden zélf de
bewegingen van het grote exoskelet programmeren en indirect ook het geluid en licht beïnvloeden.
Randprogrammering:
Naast de performance gaf Stelarc een presentatie, waarbij hij in vogelvlucht de voorgeschiedenis van
Stickman toonde, met o.a. enkele schokkende beelden waarvan de vleeshaken in de rug van Stelarc
nog steeds op mijn netvlies staan. De zeer aimabele kunstenaar beantwoordde vragen en maakte
grapjes, af en toe onderbroken door zijn karakteristieke schaterlach.
Betekenis voor discipline en vakgenoten:
De cultstatus van Stelarc heeft natuurlijk invloed op een grote schare studenten en vakgenoten, ook
buiten de kunstdiscipline. Maar het bijzondere is dat hij daarin gewoon mens blijft en wars is van
opsmuk en dikdoenerij. Die attitude - gecombineerd met de technologische experimenten waarbij zijn
eigen lichaam als lijdend voorwerp wordt gebruikt - maakt hem een kunstenaar die ik toonaangevend
wil noemen voor de art & technology wereld.
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Brugfunctie publiek/betekenis voor publieksopbouw:
Voor het publiek is Stelarc een voorbeeld van aaibare robotica en elektronica in de kunst. Het extreme
fysieke aspect dat je doet afvragen hoe ver een mens kan gaan, gecombineerd met geluidskunst,
lichtkunst en kinetische kunst maakt het een moeilijk te begrijpen maar toch spectaculaire
performance. Doelgroep: volwassenen en jongeren.
Marketing/publiciteit/publieksinformatie:
Prima, beeld klopt bij tentoonstelling.
Inrichting expositieruimte:
Super goed en functioneel.
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3.2.4 Beoordeling The Monads

Tentoonstelling: The Monads - Kunstenaar Gabey Tjon a Tham
Naam beoordelaar: Lieneke Hulshof, Hoofdredacteur Mister Motley
Datum tentoonstellingsbezoek: 17 juli 2018
Totaalindruk: + (goed)
Artistieke kwaliteit van de tentoonstelling, originaliteit en samenhang van de kunstwerken:
De artistieke kwaliteit van de tentoonstelling is hoog. De installatie die in het midden van de ruimte
hangt wekt het voorstellingsvermogen op van de toeschouwer. Je kunt niet anders dan de ruimte
geconcentreerd betreden, dit omdat het werk niet op het eerste oog te begrijpen valt. Het geluid is
alomvattend, de bezoeker kan er niet omheen. Er moet aandachtig geluisterd en gekeken worden om
het werk te kunnen interpreteren. Wanneer dit gebeurt blijft het werk verassen door alle diverse
algoritmes. Er borrelen vragen op: Reageert het werk op jou als toeschouwer? Is het van tevoren totaal
geprogrammeerd? Komt het overheen met de dagelijkse natuur? Dat de bezoeker in deze staat van
‘zijn’ gebracht kan worden d.m.v. het werk is een bewijs van artistieke kwaliteit. Een tentoonstelling
waarin één werk wordt uitgelicht is een gewaagde keuze die in Tetem goed uitpakt.
Betekenis voor discipline en vakgenoten:
Het interessante aan The Monads is dat het niet enkel valt onder de discipline ‘beeldende kunst’.
Omdat Gabey grondig onderzoek doet en haar werk baseert op feiten uit de werkelijkheid, is de
tentoonstelling ook van belang voor biologen, natuurwetenschappers en wiskundigen. Collega
kunstenaars of studenten kunnen d.m.v. deze tentoonstelling inzien hoe vér de beeldende kunst reikt
en hoe groot de mogelijkheden zijn. Ook wiskunde, natuurkunde en biologie hebben een plek binnen
de discipline. The Monads laat daarnaast zien hoe belangrijk gedegen, bijna wetenschappelijk
onderzoek kan zijn voor artistieke kwaliteit.
Brugfunctie publiek/betekenis voor publieksopbouw:
Door dit werk in het midden te plaatsen wordt de concentratie en nieuwsgierigheid van de bezoeker
gewekt, omdat het werk niet direct te grijpen of te plaatsen is. Het is echter jammer dat daaromheen
in de ruimte allerlei elementen geplaatst zijn om het werk uit te leggen, voor mij voelen deze
toevoegingen te ‘uitleggerig’ en leiden de aandacht af. Juist door de focus op één werk in deze solo
zou ik aanraden om ook bij dat uitgangspunt te blijven. Het werk ontvouwt zich vanzelf door te kijken
en te luisteren.
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Marketing/publiciteit/publieksinformatie:
De kwaliteit van de publieksinformatie is goed. De teksten zijn helder, raak en inhoudelijk geschreven.
Ook de website van Tetem is duidelijk, het is goed dat er al een kleine preview van het werk van Gabey
in de vorm van een video online is geplaatst. Tetem had meer kunnen doen met Instagram. Ook kan er
op Facebook meer inhoudelijke aandacht gegeven worden aan de tentoonstelling; volgens mij zou het
goed werken om het onderzoek dat Gabey doet aan het publiek over te dragen via social media, dat is
juist zo interessant aan haar werk. Het documentatie materiaal dat nu gebruikt wordt in de
tentoonstelling zou ik eerder gebruiken voor de informatie online en om mensen enthousiast te
maken. Ik kan mij voorstellen dat dit werkt om nog meer aandacht te genereren bij een kunst en
wetenschappelijk georiënteerd publiek.
Inrichting expositieruimte:
Het licht en de oude originele industriële uitstraling sluiten goed aan op het getoonde werk. Door het
licht lijken de vogels die in de verbeelding worden opgewekt nog meer tot leven te komen. Ook de
akoestiek is geschikt, waardoor het geluid van de installatie volledig tot uitdrukking komt. Ik zou de
objecten daaromheen weglaten of op een andere manier inzetten. Nu voelt het wat te uitleggerig.
Aanvullende opmerkingen:
Ik ben zeer goed ontvangen door het personeel van Tetem. Ik werd begroet en welkom geheten voor
koffie en thee. Die publieksvriendelijkheid is heel belangrijk en hiermee straalt Tetem een grote mate
van professionaliteit uit. Ook de andere twee tentoonstellingen die te zien waren, waren van hoge
artistieke kwaliteit.
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3.3 Tentoonstellingen en events
COUNTING DIGITAL SHEEP
Tentoonstelling
Technologische ontwikkelingen brengen veel nieuwe mogelijkheden met zich mee, maar ook
onzekerheden en problemen. Veelgehoorde zorgen zijn: Is het veilig? Wat zijn de nadelen en wegen
de voordelen daar wel tegenop? In Counting Digital Sheep onderzocht Tetem - samen met ViolaVirus
en Avans Hogeschool - in hoeverre en op welke manier kunst en ontwerp een bijdrage kunnen leveren
aan het denken over en werken aan vraagstukken op het gebied van sociale en digitale veiligheid.
Kunstenaars: Sensoree, Marina Toeters, NEFFA, Jochem van Schip, Aafke Coopmans, Milou Backx,
Montana Mae, Jasper van Loenen, Lauren McCarthy, Kasper Kamperman, Anthony van der Meer, Eef
Hilgers, Derek Curry en Jennifer Gradecki.
Curator: ViolaVirus
Partner: Lectoraat Digitalisering & Veiligheid, Avans Hogeschool Den Bosch
Datum: 8 februari t/m 13 mei 2018
De tentoonstelling Counting Digital Sheep is bezocht en beoordeeld door programmamaker en
curator Tanja Koning. Haar review is te vinden op pagina 6 en 7.

Educatieprogramma
In aansluiting op Counting Digital Sheep is een educatief programma ontwikkeld voor havo/vwo- en
mbo-leerlingen. Het programma bestond uit een rondleiding en de workshop SafetyPop, waarin
leerlingen met behulp van Prototyping on Paper een app rondom veiligheid maakten. In de screening
ruimte konden kinderen van 8-12 jaar de game ‘Kleurvol’ spelen, geïnspireerd op het werk Huggy Care
van Marina Toeters. Door virussen te knuffelen konden kinderen vijanden verslaan en de gamelevels
steeds kleurvoller maken. Deze game is ontwikkeld door een groep studenten van het ROC van
Twente van de opleiding tot Gamedeveloper.
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Debat: Privacy versus Safety
Op 21 maart 2018 werd er gestemd over de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten,
ook wel de ‘sleepwet’ genoemd. Deze wet maakt het mogelijk dat de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) grote hoeveelheden
internetverkeer via de kabel aftappen. In Tetem vond een debat plaats over de consequenties van deze
wet en de invloed van technologie op de veiligheid en privacy van burgers.
Sprekers/debaters: Ben Kokkeler, Symone de Bruin, Jeroen Diepemaat, Robin Wessels, Frank Herik en
ViolaVirus.
Datum: 13 maart 2018

Lezing Gentlemen A.R.T
Tijdens de interactieve lezing ‘Van Weten wordt Kijken, Zien… een interdisciplinaire aanpak’ ging Cihan
Bugdaci - op licht onorthodoxe wijze - in op de identiteit van de stad, de veranderende samenleving
door de jaren heen, de wederzijdse beïnvloeding van mens en stad en veranderende sociologische
veiligheidsgevoelens. In de lezing werd een verbinding gelegd tussen architectuur, stedenbouw,
interdisciplinaire aanpak en (sociale) veiligheid.
Spreker: Cihan Bugdaci (oprichter Gentlemen Architecture | Real Estate | Theory (A.R.T.))
Datum: 11 april 2018
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THE FRAGILITY OF LIFE
Tentoonstelling
Designer en onderzoeker Simone C. Niquille onderzoekt in haar werk de weergave en representatie
van het menselijk lichaam en de identiteit in de digitale wereld. Voor The Fragilitiy of Life onderzocht
zij de antropometrische standaarden die verwerkt zijn in 3D modeleringstechnieken die worden
toegepast in o.a. films, forensische onderzoeken en biometrische identificatie. Deze thematieken
werden in de tentoonstelling opgezet rondom drie karakters: een Hillary Clinton lookalike, ROOT 0082
en Kritios They. Tezamen vormden de personages een onderzoek naar de productie en toepassing van
digitale mensen, virtuele identiteit en de authenticiteit van het vervaardigde beeld.
Kunstenaar: Simone C. Niquille
Partners: Saxion FabLab Enschede, Maker Festival Twente
Datum: 8 maart t/m 24 juni 2018
The Fragility of Life is bezocht en beoordeeld door Jeroen van den Eijnde, lector Product Design &
Interior Architecture aan ArtEZ. Zijn review is te vinden op pagina 8 en 9.
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Van Capture data tot 3D print
Tijdens deze avond stond het onderzoek van Simone C. Niquille, de samenwerking met FabLab bij het
3D printen van Simone’s sculptuur ROOT 0082 ‘arch’ en captured data centraal. Simone vertelde over
haar fascinatie over en onderzoek naar de productie en toepassing van digitale mensen, virtuele
identiteit en authenticiteit van het vervaardigde beeld. Sebastiaan Moes, technisch coördinator van
FabLab, ging in op de samenwerking met Simone en de zoektocht naar nieuwe, innovatieve materialen
en technieken. Afsluitend gaf kaakchirurg Barry Kolenaar een lezing over captured data in de medische
wereld.
Sprekers: Simone C. Niquille, Sebastiaan Moes en Barry Kolenaar
Partner: Saxion FabLab Enschede
Datum: 28 maart 2018
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STICKMAN
Tentoonstelling
De Australische performancekunstenaar Stelarc geldt als pionier op het gebied van cyborgkunst en het
uitbreiden van de mogelijkheden van het menselijk lichaam. De meeste van zijn werken zijn
gecentreerd rondom het concept dat het menselijk lichaam ‘verouderd’ is en dat het met behulp van
technologie verbeterd kan worden. Stickman van Stelarc toonde een eenvoudig, stok-achtig
pneumatisch aangedreven exoskelet. Wanneer de kunstenaar het exoskelet droeg, werden zijn armen
en linkerbeen op 64 punten algoritmisch aangestuurd, terwijl hij zelf met zijn rechterbeen diverse
richtingen kon inslaan. Op die manier kon hij de interactie aangaan met zijn eigen schaduw en de
geprojecteerde video feedback. Naast een ‘performance vehikel’ was de StickMan ook een
geluidsmachine. De bewegende delen van het exoskelet bevatten microfoontjes, acceleratiemeters en
gyroscopen, die gezamenlijk de diverse bewegingsgeluiden vastlegden, bewerkten en via een speaker
systeem ook weergaven. Hierdoor werden de geluiden een integraal onderdeel van het exoskelet. Een
kleinere versie van StickMan - speciaal ontwikkeld voor de tentoonstelling in Tetem - stelde bezoekers
in staat om het exoskelet te besturen en eigen choreografieën op te nemen. In de tentoonstelling was
tevens een registratie te zien van de vijf uur durende StickMan performance door Stelarc, uitgevoerd
tijdens het Maker Festival Twente in Tetem.
Kunstenaar: Stelarc
Partners: Curtin University, Kunst- en Techniekwerk, Maker Festival Twente
Datum: 17 mei t/m 19 augustus 2018
StickMan is bezocht en beoordeeld door René Paré, directeur van MAD emergent art center. Zijn
review is te vinden op pagina 10 en 11.

Educatieprogramma
In aansluiting op de tentoonstelling StickMan werd een educatief programma ontwikkeld voor
leerlingen van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Wie is de
kunstenaar Stelarc en wat maakt hij? Wat is robotica? Gedurende de workshops kregen de leerlingen
een rondleiding door de tentoonstelling. Hierna gingen zij aan de slag met het ontwerpen van een
eigen Exoskelet of met het programmeren van een rijdende robot met behulp van een Arduino
platform.
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GOGBOT Café
GOGBOT Café is een informele avond met gasten uit de kunst en wetenschap. Er werden presentaties,
korte lezingen en interviews gegeven in relatie tot het kunst en technologie festival GOGBOT en het
thema Future Flash 200: from Frankenstein to Hyperbrain. Stelarc, Wilfred van der Wiel en Agnieszka
Anna Wolodzko namen het publiek mee in de wereld van (bio)technologie en bio-art. Welke
ontwikkelingen zijn onze wereld radicaal aan het veranderen nu we in staat zijn om biologische data te
beheersen en te verbinden met technologie? ROC studenten toonden korte films die ze voor GOGBOT
hadden gemaakt. Aansluitend gaf Stelarc de eerste live performance van StickMan in Tetem.
Sprekers: Stelarc, Wilfred van der Wiel en Agnieszka Anna Wolodzko
Partners: GOGBOT, Universiteit Twente, AKI ArtEZ
Datum: 23 mei 2018
Versmelting mens en technologie
In zijn lezing in het DesignLab ging Stelarc uitgebreid in op de ontwikkeling van de werken waarvoor
hij o.a. protheses, robotica, medische instrumenten, suspension, VR, biotechnologie en internet
gebruikt om zo de psychologische en fysieke beperkingen van het lichaam te onderzoeken. Na de
lezing volgde een discussie met Stelarc, Herman van der Kooij en Peter-Paul Verbeek. Onder leiding
van moderator Wilja Jurg werden de wetenschappelijke, maatschappelijke en ethische implicaties van
draagbare robotica verkend. Welke visies kunnen kunstenaars ons geven op de versmelting tussen
mens en technologie? Hoe ver is men met de ontwikkeling van robots die mensen kunnen helpen bij
het bewegen? Welke benaderingen van mens en ethiek zijn nodig om de nieuwste technologische
ontwikkelingen te begeleiden?
Sprekers: Frank Kresin, Stelarc, Herman van der Kooij en Peter-Paul Verbeek.
Moderator: Wilja Jurg (directeur Tetem)
Partners: DesignLab, Wearable Robotics Lab, Universiteit Twente
Datum: 24 mei 2018
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Performance van StickMan door Stelarc
Stelarc gaf tijdens het Maker Festival Twente een vijf uur durende performance van StickMan. Zijn
armen en linkerbeen werden op 64 punten algoritmisch aangestuurd, terwijl hij zelf met zijn
rechterbeen diverse richtingen kon inslaan. Op die manier kon hij de interactie aangaan met zijn eigen
schaduw en de geprojecteerde video feedback. Een kleinere replica van StickMan stelde de bezoekers
in staat om Stelarc live te besturen. Het publiek kon een eigen choreografie opnemen en afspelen
door de ledematen in een reeks posities te buigen, incl. de gegenereerde geluiden. Ieder contact dat
het exoskelet met Stelarc’s lichaam maakte, produceerde een eigen geluidscompositie gemaakt door
geluidskunstenaar Petros Vouris. Het geluid registreerde niet alleen de onwillekeurige choreografie
van het lichaam, maar genereerde ook een akoestisch landschap waardoor de geluiden een
verlengstuk werden van het lichaam van StickMan.
Kunstenaar: Stelarc
Partner: Maker Festival Twente
Datum: 27 mei 2018

Wie willen wij zijn in de eeuw van de neurorevolutie
Neurotechnologie confronteert ons met onze eigen menselijkheid en roept belangrijke vragen op: Wat
betekent het om mens te zijn? Als technologie in je brein is ingebouwd, wie is dan de baas en wie is
verantwoordelijk voor je gedrag? Wie willen wij zijn in de eeuw van de neurorevolutie? Femke Nijboer,
universitair docent Gezondheids-, Medische- en Neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden ging
tijdens haar lezing in op een constructieve aanpak voor de ethische en maatschappelijke kwesties die
gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van neurotechnologie.
Spreker: Femke Nijboer
Datum: 20 mei 2018
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THE MONADS
Tentoonstelling
The Monads is een geluidsinstallatie van op maat gemaakte ronddraaiende luidsprekers, waarbij de
wind die door de bladeren van de bomen waait het vertrekpunt is geweest. De luidsprekers creëren
een mix van direct en reflecterend geluid, waardoor de geluiden van zowel dichtbij als van ver lijken te
komen. In plaats van elke individuele luidspreker eenheid afzonderlijk te besturen, heeft Gabey Tjon a
Tham een systeem gecreëerd waarin de luidsprekers zich als entiteiten vrij kunnen bewegen. De
timing, snelheid, het volume van geluid, de motoren en de relatie tussen dit alles vormde het
raamwerk voor de regels die zijn opgesteld voor dit zichzelf aansturende systeem. In de
tentoonstelling werd uitgebreid documentatiemateriaal getoond waarmee Gabey het onderzoek
achter The Monads in beeld bracht, inclusief haar onderzoek bij STEIM in 2016. The Monads was
tevens onderdeel van GOGBOT 2018.
Kunstenaar: Gabey Tjon a Tham
Partner: GOGBOT
Datum: 28 juni t/m 30 september 2018
The Monads is bezocht en beoordeeld door Lieneke Hulshof, hoofdredacteur van Mister Motley. Haar
review is te vinden op pagina 12 en 13.
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Artist talk Gabey Tjon a Tham
In de moderne maatschappij spelen onze levens zich steeds meer af in virtuele werelden waarin we
verbonden zijn door simulaties van menselijk contact. Terwijl onze technologieën zich blijven
ontwikkelen raken steeds meer mensen emotioneel in onbalans. Hoe kunnen we het menselijke aspect
een passende plek geven binnen de technologische ontwikkelingen? Gabey vertelde over de wijze
waarop de natuurlijke kant van technologie een rol speelt in haar werk. Door op een speelse en
intuïtieve manier met techniek om te gaan wil Gabey onze huidige digitale systemen beter leren
begrijpen en zich eigen maken. Hiermee wil ze de andere kant van technologie laten zien; die niet
wordt gedreven door innovatie en efficiëntie, maar uitnodigt tot reflectie en verbeelding.
Spreker: Gabey Tjon an Tham
Partner: GOGBOT
Datum: 9 september 2018
Sonic DIY
Met Sonic DIY verkenden Tetem en Sickhouse de diversiteit van zelfgebouwde instrumenten en
elektronische muziek. Muzikanten, kunstenaars en artiesten gaven een beeld van de veelzijdige do-ityourself cultuur waarbij geluiden, soundscapes, dansbare of juist vreemde ritmes, prettige melodieën
en gemene noises voorbijkomen. Allemaal gemaakt met modulaire synthesizers en kasten vol knoppen
en draadjes. Na afloop werd de film ‘I dream of wires’ (2014) vertoond in Cinema Obscura.
Deelnemers: Ruben Hulzebosch, Nicolas Toussaint, Niels Moseley, Jasper Schütz, Thom Floris, Ole
Nieling, Void Extinct en Acheface.
Partners: Sickhouse, The Overkill Festival, Cinema Obscura
Datum: 21 september 2019
Exploring-Lab: 4D Soundscape
In aansluiting op de tentoonstelling The Monads konden de bezoekers experimenteren met ruimtelijk
geluid en dit laten rondzweven in een 6-kanaals geluidsinstallatie. Als instrument konden ze samples,
boom- en windgeluiden of de eigen stem gebruiken. In het Exploring-Lab van Tetem worden
technieken en processen die een centrale rol spelen in de tentoonstellingen uitgelicht en omgezet in
inloopworkshops op beginners en gevorderden niveau. Het Exploring-Lab is dagelijks van 13:30-16:30
uur geopend.
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BITS, BOTS AND BRAINS
Tentoonstelling
In Bits, bots and brains toonden Pierre Cutellic en Maria Smigielska tegenstellingen als
natuurlijke en kunstmatige intelligentie, analoog versus digitaal, mens en machine, maken en denken,
onderzoek en praktische toepassing. De getoonde werken lieten zien dat de tegenstellingen niet
onverenigbaar zijn; ze bewegen zich daartussen. Pierre en Maria toonden individuele projecten die op
het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen hebben. Maria houdt zich bezig met uitvoerende
processen en robotica, Pierre met het combineren van menselijke en machinale kennisverwerving.
Deze thema’s komen samen in hun gezamenlijke project Proteus, een installatie die mens en machine
laat samenwerken. Machine learning en hersenprocessen ontmoeten elkaar. De tentoonstelling bood
inzichten in een voor veel wetenschappelijke disciplines steeds belangrijker wordende technologie,
namelijk die van kunstmatige intelligentie en wat nu de verschillen zijn tussen menselijk en machinaal
leren en begrijpen. Bits, bots and brains was onderdeel van GOGBOT 2018.
Kunstenaars: Pierre Cutellic en Maria Smigielska
Partner: GOGBOT
Datum: 6 september t/m 18 november 2018
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Exploring-Lab: Magnetische sculpturen
In aansluiting op de tentoonstelling Bits, bots and brains konden de bezoekers de sculpturale
kwaliteiten van magnetisch poeder en zelfgemaakte ferrofluid onderzoeken. Geïnspireerd door het
werk Proteus kon het publiek experimenteren met diverse vormen van magnetisme. Zodra een sterke
magneet bij het ferrofluid in de buurt komt, vormen zich talloze spitse stekels waarmee je de meest
fascinerende sculpturen maakt. In het Exploring-Lab van Tetem worden technieken en processen die
een centrale rol spelen in de tentoonstellingen uitgelicht en omgezet in inloopworkshops op
beginners en gevorderden niveau. Het Exploring-Lab is dagelijks van 13:30-16:30 uur geopend.
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DO IT TOGETHER NEIGHBORHOOD
Tentoonstelling
Van woningbouwcorporaties wordt verwacht dat zij zich sterker concentreren op hun kerntaken; het
beheren van vastgoed voor mensen met lagere inkomens. Het beheer van de wijkvoorzieningen komt
daardoor in de toekomst steeds meer in handen van bewoners en organisaties in de wijk te liggen.
Kunstenaars Françoise Braun, Arletta Elst en Bram Kuypers deden onderzoek naar de manier waarop
bewoners en organisaties deze nieuwe rol op zich kunnen nemen. Ze voerden gesprekken met de
gebruikers van drie wijkvoorzieningen in Enschede: Prismare, Lumen en Stroinkshuis. De resultaten van
dit onderzoek waren te zien in de tentoonstelling Do It Together Neighborhood.
Kunstenaars: Françoise Braun, Arletta Elst en Bram Kuypers
Partners: De Woonplaats, Prismare, Lumen en Stroinkshuis
Datum: 4 oktober 2018 t/m 13 januari 2019
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Interactief debat Rolling Together
Met het interactieve debat Rolling Together werden culturele instellingen, maatschappelijke instanties,
bedrijven en initiatieven samengebracht om na te denken over verbindingen die de directe omgeving
- in dit geval de wijk Roombeek - kan bieden. Tijdens het debat werden de panelleden fysiek
geprikkeld om het object Rolling Together van Françoise Braun in beweging te houden terwijl ze
debatteerden. Rolling Together biedt een speelse opening voor gesprekken om gezamenlijk tot
mogelijke oplossingen te komen. Door samen in het object plaats te nemen en letterlijk een nieuw
evenwicht te zoeken, worden verbindingen gelegd en kun je een open gesprek aangaan.
Sprekers/debaters: Bart-Jan Herwijer, Marc Boumeester, Kim Oude Keizer, Marjon Kok, Wilja Jurg en
Chantal Euverman.
Partners: The Cee Spot, AKI ArtEZ Academie voor Art & Design, Jongerencentrum Chill Out,
Twentsche Courant Tubantia en Stadsdeel Noord
Datum: 11 december 2018
Educatieprogramma
Rondom de tentoonstelling DIT Neighborhood ontwikkelde Tetem, in samenwerking met Roombeek
Cultuurpark Educatie, de workshop Do It Together School (VO onderbouw). Wat betekent het om
zelfvoorzienend en zelfsturend te zijn? Hoe komen kunstenaars tot een presentatie? Hoe kun je je
eigen school zelfvoorzienend maken? De leerlingen kregen een rondleiding door DIT Neighborhood
en gingen daarna aan de slag met het ontwerpen en presenteren van een poster met ideeën om hun
eigen school zelfvoorzienend te maken.
Exploring-Lab: Zelfsturende wijk
Bezoekers konden in aansluiting op de tentoonstelling DIT Neighborhood een zelfsturende wijk maken
met behulp van 3D pennen. Ze konden vanuit bestaande grondpatronen werken of naar eigen inzicht
een bijdrage ontwikkelen aan een zelfsturende wijk. Deze wijk groeide gedurende de tentoonstelling.
In het Exploring-Lab worden technieken en processen die een centrale rol spelen in de
tentoonstellingen uitgelicht en omgezet in inloopworkshops op beginners en gevorderden niveau. Het
Exploring-Lab is dagelijks van 13:30-16:30 uur geopend.
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SISYPHUS
Tentoonstelling
Met het project Sisyphus onderzocht Simone C. Niquille de manier waarop bepaalde producten
worden gemaakt, waarbij gestandaardiseerde menselijke maten en digitale avatars worden ingezet. In
deze tentoonstelling betrad het publiek de wereld van Sisyphus, een mensachtige avatar die tijdens de
Architectuur Biënnale van Venetië onafgebroken meer dan 400 virtuele stoelen heeft geproduceerd.
De stoelen pasten zich - afhankelijk van tijdsduur en zitpositie - perfect aan op de vorm van Sisyphus’
lichaam. De catalogus van de stoelen en de time-lapse van het productieproces waren vertaald naar
een interactieve installatie in Tetem. De digitale stoelen waren getransformeerd tot echte objecten
waarop het publiek - net als de avatar - voor (on)bepaalde tijd kon zitten. Hoe reageren de ‘stoelen’ op
een ‘menselijk’ lichaam?
Kunstenaars: Simone C. Niquille, François Zajéga en Anni Nöps
Datum: 22 november 2018 t/m 27 januari 2019
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Exploring-Lab: Mini-meubels voor je lichaam
Bezoekers konden in aansluiting op de tentoonstelling Sisyphus experimenteren met de verhoudingen
van hun lichaam in relatie tot meubelontwerp. Ze konden een mini-meubel maken voor een
lichaamsdeel met FIMO-boetseerklei of het inscannen met een 3D scanner en met behulp van de
lasersnijder een mini-meubel maken dat precies paste. In het Exploring-Lab worden technieken en
processen die een centrale rol spelen in de tentoonstellingen uitgelicht en omgezet in
inloopworkshops op beginners en gevorderden niveau. Het Exploring-Lab is dagelijks van 13:30-16:30
uur geopend.
Educatieprogramma
In aansluiting op de tentoonstelling Sisyphus heeft Tetem - in samenwerking met Roombeek
Cultuurpark Educatie - de workshop Ordinary people voor het MBO ontwikkeld. Hoe geeft technologie
onze identiteit weer? Hoe ziet de gemiddelde mens eruit? De leerlingen bezochten de tentoonstelling,
fotografeerden elkaar en maakten aansluitend een Photoshop collage en een presentatie over hoe in
hun ogen de ‘gemiddelde mens’ eruit ziet.
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3.4 Stadsprogramma
Tetem zoekt doelgericht de samenwerking met groepen uit de samenleving. Dit doen we door samen
met partners uit het sociale domein programma’s te ontwikkelen onder de noemer
Stadsprogrammering. Partners zijn hierbij niet alleen toeleverancier voor deelnemers maar ook cocreator van het event. Het ontwikkelde programma kan onderdeel uitmaken van de reguliere
publieksactiviteiten, maar kan ook op verzoek van een speciale doelgroep worden gemaakt. Binnen de
ontwikkeling van het inhoudelijke programma wordt samengewerkt met kunstenaars, ontwerpers,
makers en professionals uit aangrenzende domeinen. Het Stadsprogramma richt zich op de stad en
legt discipline overstijgend verbindingen met partners in Enschede.

Enkele voorbeelden van de Stadsprogrammering in 2018:
• De Stichting Archikidz Enschede organiseerde op 24 maart een gratis workshop waarin
kinderen kennis konden maken met het ontwerpen en bouwen van een maquette onder
leiding van professionele architecten. Het thema was ‘bouwen op water’. De resultaten werden
bij de vijver voor Tetem gepresenteerd. 110 kinderen deden enthousiast mee.
• Op 17 juni was de Walk-in Brunch in Tetem. Poëzie, muziek en dans inspireerden de
bezoekers. O.a. Adindans, Afrikaanse trommelaars en kunstenaars Abner Preis gaven acte de
présence. Bewoners van Estinea gaven een presentatie onder de titel ‘Samen sterk’ en Power
Noord had een modeshow verzorgd met verschillende culturen op de catwalk. De opkomst
van dit multiculturele samenzijn was goed: 420 bezoekers!
• Op 8 juli was de Culturele Zondag in het Van Heekpark. Eerstejaars leerlingen van de Kunstklas
van het Kottenpark hadden in de weken voorafgaand gewerkt aan de opdracht ‘Feest in het
Park’. De leerlingen hadden foto’s gemaakt in het park met cameraatjes van Tetem en ook de
afwerking van de fotografie vond plaats in Tetem. Tijdens de Culturele Zondag was het
eindresultaat voor iedereen te bewonderen.
29

•

•

Op 14 juli is, in samenwerking met Beien en Deppenbroek, een Bewonersfestival
georganiseerd. Uitgangspunt was om bewoners in contact te brengen met locaties in de
buurt, waar ze niet zo snel komen. Verschillende initiatieven waren aanwezig voor een
presentatie of uitvoering. Tetem verwelkomde deze dag zo’n 105 (nieuwe) bezoekers uit de
wijk.
Op 23 september werd The Walk of Peace gelopen, georganiseerd door Enschede voor Vrede
en Wereldvredesvlam Twente. De tocht ging langs Het Huis van Verhalen, de Gereformeerde
Kerk, Het Rozenkruis, Odd Fellows, Stolpersteine en eindigde in Tetem. Hier verzorgde Forum
theater een mooie activiteit. Voor de 54 deelnemers uit Enschede met verschillende culturele
achtergronden, was het een verbindende en inspirerende middag.
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4 | PLATFORM
4.1 Visie op de ontwikkeling van het netwerk
Tetem wil een actieve bijdrage leveren aan een sociaal, cultureel en op maken gericht ecosysteem,
zowel op lokaal als regionaal niveau. Hiertoe delen we onze kennis en stellen we het eigen netwerk
open. Innovatie, technologie en maakcultuur staan voorop. We werken nauw samen met bedrijven,
onderwijs, overheden en culturele instellingen in de 14 Twentse gemeenten. We werken concreet en
doelgericht, waarbij lokale structuur en regionaal netwerk elkaar versterken. Wij geloven dat het delen
van netwerk en kennis én het stimuleren van creativiteit en inventiviteit van belang is voor de
artistieke, sociale en economische ontwikkeling van de regio.
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4.2 Twentse Maakplaatsen
Twente wil bij uitstek de regio zijn die mogelijkheden biedt voor ontwikkeling, innovatie en onderzoek.
Initiatieven op dit vlak zijn bijvoorbeeld de Play & Learn dagen en het jaarlijkse Maker Festival Twente.
Beiden kunnen rekenen op een toenemende populariteit en worden steeds relevanter voor het
onderwijs en bedrijfsleven.
Tetem brengt middels haar tentoonstellingen en educatie programma technologie en maakprocessen
dichter bij het publiek. Om technologie, digitalisering en maakprocessen nog béter te verankeren in de
regio zijn de Twentse Maakplaatsen in het leven geroepen. Bibliotheken, cultuurhuizen, musea,
festivals en maatschappelijke instellingen kunnen activiteiten op het gebied van technologie,
programmeren en maakprocessen in huis halen. Tetem verzorgt hiervoor trainingen en stelt materiaal
en apparatuur beschikbaar. Kennis van buiten de regio wordt de regio binnen gehaald en kennis uit de
regio wordt gedeeld.
De eerste activiteiten rond de Twentse Maakplaatsen zijn van start gegaan in de zomer van 2018. In
2018 heeft de focus gelegen op het trainen van de medewerkers van de partners en het profileren van
partners vanuit hun nieuwe rol. In 2018 hebben in totaal 9 trainingen aan medewerkers van onze
Maakplaatsen-partners plaatsgevonden. Hierbij is samengewerkt met 11 organisaties afkomstig uit 9
Twentse Gemeenten. Daarnaast zijn (in samenwerking met onze lokale partners) de eerste 57
activiteiten uitgevoerd met in totaal 512 deelnemers.
Het programma van de Maakplaatsen is in zeer korte tijd uitgegroeid tot een waardevol concept voor
heel Twente, waarin kennisdeling en kennisverspreiding centraal staan.
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4.3 Maker Festival Twente
Het Maker Festival Twente (MFT) kent een eigen dynamiek en tijdspad. Aan de subsidieverstrekkers is
een uitgebreid jaarverslag aangeleverd over editie 2018. In aansluiting op de afrondingen is een
vaststellingsbeschikking ontvangen voor de ontvangen subsidies. In dit jaarverslag daarom een
beknopte samenvatting van het MFT 2018.
Wat is een Maker Festival
Maker Festivals of Maker Faires zijn festivals van en voor inventiviteit, creativiteit en vindingrijkheid die
‘makers’ in de schijnwerpers zetten. Het zijn evenementen waar bedrijven, uitvinders, doe-het-zelvers,
ambachtslieden, wetenschappers, kunstenaars en andere makers laten zien waar ze mee bezig zijn.
Maker Faires stimuleren kennisdeling en innovatie en zijn een ontmoetingsplek en broedplaats voor
iedereen - jong en oud - die geïnteresseerd is in techniek.

Editie MFT 2018
Twente heeft alles in zich om haar maakindustrie en de innovatie die hier wordt gerealiseerd in de
schijnwerpers te zetten en te benadrukken dat ‘maken’ de toekomst heeft. Het gaat om het delen van
wat er wordt gerealiseerd, het stimuleren van creativiteit en inventiviteit en niet te vergeten het
aanspreken van de jeugd. Het MFT is een ontmoetingsplaats voor creatief en technisch experiment. De
bezoeker van het festival ervaart door het meekijken, meedoen en beleven het nut en plezier van zélf
dingen bedenken en maken. Dat kan bijv. door het meedoen met diverse workshops.
Voor 2018 was gekozen voor het thema De Vrolijke Frankenstein. Tweehonderd jaar na de publicatie
van de roman ‘Frankenstein or the Modern Prometheus’, heeft het morele conflict dat Mary Shelley
destijds meesterlijk schetste nog niets aan kracht ingeboet. Ook nu botsen nieuwsgierigheid en
vooruitgangsgeloof met een diepgewortelde menselijke angst voor technische vernieuwing. Enerzijds
vestigen we onze hoop op innovatie en zijn we trots op onze vindingrijkheid. Anderzijds is er de
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permanente vrees om 21ste-eeuwse monsters van Frankenstein te baren. Het festivalthema ging over
de kracht van de verbeelding en vormde een caleidoscoop van de toekomst. Er waren robots, de
bionische mens, kunstmatige intelligentie, kunstobjecten en toekomstverhalen. Kunst, cultuur,
technologie en natuur werd met het heden, verleden en de toekomst verbonden. Er werd gezocht naar
antwoorden, discussies en tegenspraak in de werelden van wetenschap, techniek en kunst.
De programmering van het Maker Festival Twente bestond uit de volgende onderdelen:
•

•

•

•

•

•

Expertprogramma: Het programma bevatte kleinschalige events variërend van ontwerpworkshops en artist-talks tot netwerkbijeenkomsten. Met deze events opende het MFT de
maatschappelijke discussie over de invloed en gevolgen van de ontwerp- en
maakontwikkelingen voor mens, cultuur en werkprocessen.
Play & Learn dagen: in de twee weken voorafgaand aan de Makers & Inspiratiebeurs op het
MFT, vonden vier onderwijsdagen plaats. Leerlingen van het PO, VO, VMBO en MBO konden
via presentaties en workshops kennis maken met ontwikkelingen op het gebied van
technologie in ons dagelijks leven.
Mini-Maker festivals in Almelo en Hengelo: in deze steden was in de ochtend de Play &
Learn dag voor het onderwijs en in de middag een Mini-Maker festival. Het programma werd
’s middags opengesteld voor publiek. Ook de sociale omgeving van de leerlingen kon op deze
manier kennis maken met het geboden programma en bezoekers werden gestimuleerd om
ook naar het MFT zelf te komen.
Makers & inspiratiebeurs: tweedaagse beurs waar ontwerp- en maakprocessen werden
gedemonstreerd en resultaten gedeeld. Kunst, vormgeving, techniek, ondernemers en
onderwijs werden samengebracht om elkaar te ontmoeten en te inspireren, maar soms ook
om elkaar op het verkeerde been te zetten of te ontwrichten. Het werk van meer dan 70
ontwerpers, vormgevers en kunstenaars werd niet alleen ingezet vanwege de esthetische
kwaliteiten of symbolische waarde, maar gaf bezoekers tevens inzicht in het creatieve
ontwerp-, maak- en innovatieproces. Bezoekers en deelnemers leerden van en met elkaar en
participeerden in elkaars ontwikkelingen.
Tentoonstellingen: De tentoonstelling ‘De Vrolijke Frankenstein’ in de MuseumFabriek
vertelde het verhaal van de tweestrijd tussen hoop en vrees. Deze tentoonstelling was
geïnspireerd op Victor Frankenstein. De tentoonstelling Stickman in Tetem was een levend
experiment in het aangestuurd worden en het aansturen van jezelf binnen robotica en vormde
daarmee dé personificatie van de hedendaagse Frankenstein!
MFT Outdoor: op het buitenterrein van Roombeek was tijdens MFT Outdoor veel te zien en te
beleven op het gebied van robots, mechanica en theater. Met werk van De
Compagniemobile, Tristan Kruithof, Abacus improvisatietheater, TG Dapper, Compagnie Daad
en Pieter Verhees.
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4.4 Generators
Een inclusieve en levendige stad is de humuslaag voor een goed functionerend cultureel ecosysteem.
Tetem ondersteunt daarom de Generators in oprichting.
Generators is een platform in oprichting. De wens is om een platformfunctie te ontwikkelen voor
innovatieve en technologische activiteiten en festivals van underground cultuurmakers, zoals bijv.
Overkill, Green Vibrations en Studio Complex. Denk aan activiteiten en initiatieven op het gebied van
creatieve technologie, game-design, dance, electronic music, avant-garde kunst, maar ook festivals. De
relatie met innovatie en technologie is een overkoepelend thema.
Eind 2018 is Tetem gestart met de ontwikkeling van de Proeftuin Maakplaatsen Generators. De wens is
om in 2019 over te gaan tot de formele oprichting van het platform Generators. Binnen het platform
wordt kennis gedeeld en het netwerk opengesteld. Het platform moet de Generators gaan
ondersteunen bij het bereiken van nieuwe doelgroepen, het vinden van presentatieplekken en het
vergroten van de zichtbaarheid door publieksactiviteiten gebundeld onder de aandacht te brengen.
Tevens is eind 2018 gewerkt aan de gedachtevorming over de inhoudelijke ontwikkeling van de
Generators.
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5 | TALENT
5.1 Visie talentontwikkeling en professionalisering
Tetem wil (jong) talent uit de regio een kans bieden om te werken aan de ontwikkeling van talent,
netwerk en professionalisering. Tetem stelt haar netwerk open. Kunstenaars kunnen gebruik maken
van onze culturele infrastructuur en van aanwezige kennis en expertise binnen de organisatie.
Professionalisering van de kunstenaarspraktijk staat voorop; ondersteuning en ontwikkeling van talent
vormt de grondslag, wederzijds commitment het uitgangspunt. Ondersteuning is op basis van de
leervraag van de individuele kunstenaar. We gaan uit van action based learning; leren door doen en
ervaren, gecombineerd met systematische reflectie. Met deze aanpak willen we het individueel- en
groepsgewijs leren verbeteren en direct koppelen aan prestaties in de eigen kunstenaarspraktijk. We
verzorgen trainingen over onderwerpen die voor individuele kunstenaars relevant zijn; hiermee leveren
we een bijdrage aan het verhogen van de opbrengsten van hun cultureel ondernemerschap.
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5.2 Talent & Development Program
Creatieve en kunstzinnige talenten krijgen binnen Tetem kansen en mogelijkheden om zich artistiek en
professioneel te ontplooien. De organisatie en het netwerk worden opengesteld en kennis wordt
gedeeld. De kunstenaars volgen het proces rond de totstandkoming van tentoonstellingen van heel
dichtbij en zijn aanwezig bij gesprekken met de curator, kunstenaar en leveranciers. Dit leverde
inzichten en praktijkvoorbeelden op over hoe je een gesprek kunt voeren over inhoud, geld en
kwaliteit. De kunstenaars kregen een strippenkaart die gebruikt kon worden voor advies en inzet van
medewerkers van Tetem. De strippenkaart werd ingezet voor bijv. het verkrijgen van inhoudelijke
reflectie op eigen werk, het opstellen van een artist statement, ondersteuning bij
marketingvraagstukken, subsidieaanvragen en technische problemen.
In 2018 hebben 6 jonge kunstenaars deelgenomen aan het Talent & Development Program:
• Marnix van den Berg
• Willemijn Calis
• Hannelotte van Elst
• Julianne Menke
• Melle Nieling
• Ole Nieling

5.3 Nieuwe Makers regeling
Esmay Groot Koerkamp en Stephanie Nypels werken vanaf januari 2018 onder begeleiding van Tetem
aan hun eigen ontwikkeling en nieuwe producties binnen de Nieuwe Makers regeling. In 2017 waren
Esmay en Stephanie beiden deelnemer in het Talent & Development Program. Omdat zij het traject
wilden intensiveren hebben zij de overstap gemaakt naar de NMR.
Esmay is in Fine Art Media afgestudeerd aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten te Enschede.
Esmay is beeldend kunstenaar en maakt grote tekeningen op papier. Vervolgens giet ze haar werk in
een passende vorm; een serie, video of boek. Na haar opleiding ervaarde zij haar technische kennis als
té smal en beperkend. Artistiek kan ze technische beperkingen oplossen met animaties, maar de wens
van Esmay lag bij het verbreden van haar technische filmkennis.
Ook Stephanie is afgestudeerd aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Enschede binnen Fine Art
Media. Stephanie is beeldend kunstenaar en benadert het verhaal van haar werken vanuit materiaalen vormkeuze. Ze houdt zich bezig met analoge fotografie, tekenen, video’s, installaties en geluid.
Naar aanleiding van twee animatiefilms die inhoudelijk goed werden beoordeeld, maar achterbleven
op technisch vlak, ontstond vanuit Stephanie de wens om haar technische kennis uit te breiden.
Esmay en Stephanie hebben na hun opleiding een periode solistisch gewerkt. Beiden voelden echter
de behoefte aan reflectie en samenwerking. De motivatie voor samenwerking ligt in overeenkomsten
binnen hun werk; interesse in de verbeelding van cultuur en esthetische overeenkomsten. Daarnaast
leren ze van elkaar door de verschillen in beeldtaal en het anders omgaan met technieken. Esmay
maakt gebruik van een directe beeldtaal, terwijl Stephanie de achterliggende gedachte verbeeldt.
Beiden werken multidisciplinair en produceren vanuit de verschillende kunstvormen gezamenlijk een
korte film en een tentoonstelling. Voor de film hebben ze technieken geleerd om deze samen te
kunnen maken. In de productie van de tentoonstelling leren ze om hun eigen beeldtaal en inhoud
samen te voegen en zo te komen tot een complementair eindproduct. In juni 2019 zal het resultaat
van dit project worden getoond.
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5.4 Trainingen
Tetem ziet voor zichzelf een actieve rol weggelegd bij het vergroten van kennis en vaardigheden bij
professioneel werkende kunstenaars. De trainingen zijn gebaseerd op de methodiek van ‘action based
learning’. Dat is leren door te doen en te ervaren, gecombineerd met systematisch daarop reflecteren.
Door individueel- en groepsleren worden bepaalde vaardigheden aangeleerd/verbeterd en direct
gekoppeld aan prestaties in de eigen beroepspraktijk. Deelnemers leren hoe eigen ervaringen,
verworvenheden en de ervaringen van anderen kunnen worden ingezet in nieuwe situaties. De
trainingen zijn toegankelijk voor maximaal 12 kunstenaars, waarbij gestreefd wordt naar een
evenwichtige mix tussen deelnemers uit het Talent en Development programma en individuele
kunstenaars uit de regio.
Voorafgaand aan iedere training vinden individuele intakegesprekken plaats waarin de leerwensen van
de deelnemers in kaart worden gebracht. Aansluitend aan iedere training vinden twee individuele
coaching gesprekken plaats, waarin samen met de deelnemend kunstenaar wordt gekeken naar hoe
het geleerde kan worden toegepast binnen de eigen praktijk.
In 2018 heeft Tetem drie trainingen ontwikkeld en begeleid:
•

•

•

Training Projectmanagement
Van kunstenaars wordt verwacht dat zij ideeën kunnen omzetten in projecten en vervolgens
dat zij deze projecten kunnen managen. De training Projectmanagement geeft kunstenaars
inzicht en handvatten hoe een project kan worden ingericht en uitgevoerd en hoe je de rol van
projectleider optimaal kunt invullen. In de training is aandacht voor eigen gedrag,
methodieken en technieken die aansluiten op de kunstenaars praktijk.
De training duurt 3 dagdelen. 4 deelnemers uit het Talent en Development programma en 5
individuele kunstenaars uit Overijssel hebben deelgenomen.
Training Fondsenwerving
Om grotere projecten te kunnen realiseren is het vaak nodig om een fondsaanvraag te doen.
Dit is onderdeel van de praktijk van menig autonoom kunstenaar. De training Fondsaanvragen
voor kunstenaars geeft inzicht in hoe beoordelaars en adviescommissies kijken naar
subsidieaanvragen en geeft handvatten voor het selecteren van een passend fonds.
De training duurt 3 dagdelen. 4 deelnemers uit het Talent en Development programma en 7
individuele kunstenaars uit Overijssel hebben deelgenomen.
Training spreken in het openbaar
Van kunstenaars wordt verwacht dat zij eigen werk, ideeën en projecten kunnen presenteren.
Echter, voor veel kunstenaars is dit nog een ingewikkeld verhaal. De training Spreken in het
openbaar voor kunstenaars is een praktijkgerichte Do It Together training. Tijdens iedere
bijeenkomst krijgt de deelnemer een spreekrol, soms voorbereid, soms impromptu. Doel van
de training: opbouwen van ervaring in het spreken voor groepen, aanleren van technieken en
structuren, ontwikkelen van zelfbewustzijn.
De training duurt 5 dagdelen. 5 deelnemers uit het Talent en Development programma en 6
individuele kunstenaars uit Overijssel hebben deelgenomen.
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5.5 Productie
Het Productiehuis is ontstaan naar aanleiding van de vraag van lokale kunstenaars naar
ontwikkelingsmogelijkheden en richt zich op de bevordering van een brede professionele ontwikkeling
van kunstenaars. Het Productiehuis werft opdrachten uit het bedrijfsleven, de non-profit- en de
publieke sector. Kunstenaars krijgen de mogelijkheid om nieuwe kennis en ervaring op te doen,
hetgeen leidt tot verdieping dan wel verbreding van de eigen beroepspraktijk.
De opdrachten lopen qua discipline en omvang sterk uiteen. Het gaat om autonome en toegepaste
kunstopdrachten, sociaal-artistieke projecten en organiserende en producerende opdrachten.
In 2018 is gewerkt aan de volgende 3 projecten:
•

•

•

Collectie Enschede: Tetem verzorgt het dagelijks beheer van de collectie. Modevormgeefster
Liza Beldman verzorgt de uitvoerende taken zoals het schouwen van de collectie, klein
onderhoud, mutaties in Adlib (het collectiebeheer software pakket) en transport. De
verantwoordelijk programmamedewerker vanuit Tetem verzorgt het projectmanagement, de
communicatie en de administratieve afhandeling.
Voor tien High Tech bedrijven heeft Tetem lesmiddelen en games ontwikkeld om jongeren te
bereiken. Het betreft de bedrijven Bouman, VDL, ETC, Urenco. Malvern Panalytical, Hollander
techniek, Aeronamic, Benchmark, PBF en Spit. De ontwikkeling van deze pakketten is
uitgevoerd door de kunstenaars Doremiek Lamain en Marlies van Grootel.
Voor het Wijkfestival Roombeek-Deppenbroek heeft Tetem 3 kunstenaars begeleid die een
bankje hebben gerealiseerd in de wijk. De uitvoerende kunstenaars zijn Stephanie Nijpels,
Willemijn Calis en Julianne Menke.
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6 | EDUCATIE
6.1 Educatieve visie
Tetem is initiator, producent en partner in cultuureducatie projecten. Tetem opereert binnen het
Roombeek Cultuurpark Educatiecluster, waarin ook de Museumfabriek en Rijksmuseum Twenthe
participeren.Tetem beschouwt educatie als een kernopdracht. Het onderwijs in kunst en cultuur heeft
de toekomst. Daar worden de talenten opgeleid die later een voortrekkersrol kunnen vervullen in een
creatieve kennissamenleving. Educatie wordt ontwikkeld vanuit de begrippen: verwonderen,
onderzoeken en creëren. Het programma is geïnspireerd door actuele tentoonstellingen, maakcultuur
en nieuwe media en richt zich op het leggen van verbindingen tussen kunst, erfgoed, cultuur,
onderwijs, wetenschap en technologie.
In het educatie-aanbod ligt een sterk accent op het aanleren van 21st Century Skills. Leerlingen komen
in aanraking met vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen,
communiceren, samenwerken, digitale geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden en
zelfregulering. Op creatieve wijze ontwikkelen ze hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en
communicatieve vaardigheden en worden klaargestoomd voor de uitdagingen van de 21 ste eeuw.
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6.2 Educatie | ontwikkelingen PO
In een vroeg stadium is onderzocht op welke wijze de tentoonstellingsprogramma’s van RMT, DMF en
Tetem elkaar inhoudelijk en didactisch kunnen versterken. Dit resulteerde in een goed op elkaar
afgestemd en spannend aanbod voor schooljaar 2018-2019.
Digitale media, nieuwe technieken en ‘21st Century Skills' krijgen een steeds belangrijker plek in dit
aanbod. Op deze wijze kan goed worden aangesloten bij de veranderende vraag van het onderwijs. Zo
zijn voor de tentoonstelling ‘De Tijdelijke Textieldrukkerij’ workshops ontwikkeld waarbij kinderen niet
alleen onderzochten uit welke grondstoffen bepaalde stoffen worden gemaakt en hoe een
weefgetouw werkt, maar vervolgens ook zélf met ontwerpprogramma’s kleding gingen ontwerpen!
De wisseling van de collectiepresentatie van Rijksmuseum Twenthe vormde de aanleiding om in
samenwerking met Theater Sonnecanck een theatrale rondleiding te ontwikkelen bij de tentoonstelling
‘Ars longa, vita brevis’. In deze voorstelling werden de leerlingen meegenomen in het verhaal van Vita
en onderzochten zij ‘la condition humaine’ door middel van het kijken naar kunst.
Leerlijnen nemen een steeds belangrijker plek in binnen het onderwijs. In 2017 is door RCE een start
gemaakt met de ontwikkeling van een lesmiddelenserver waarop de leerlijnen en lessen geplaatst
worden. In 2018 is deze transitie afgerond. Voor scholen betekent dit dat zij altijd de meest actuele
versie van de lesmiddelen tot hun beschikking hebben, rechtstreeks op het digitale schoolbord. Ook
de voorbereidende lessen, die door de groepsleerkracht op school worden verzorgd, worden
gedistribueerd via deze lessenserver. De lessen bereiden de leerlingen voor op hun cultuurontmoeting
in Roombeek.
De komst van de lesmiddelenserver heeft geleid tot een toename van het aantal scholen die de
voorbereidende lessen gebruikt. De nieuwe server stelt RCE in staat om op eenvoudige wijze leerlijnen
aan te passen aan de wensen van het onderwijs en daarnaast de toegankelijkheid voor nieuwe scholen
te vergroten. Dit heeft geresulteerd in een toename van het aantal scholen dat structureel gebruik
maakt van onze leerlijnen.
In alle programma’s wordt gebruik gemaakt van procesgerichte methodieken en onderzoekend leren.
Tevens geldt voor alle leerlijnen en activiteiten dat deze goed aangepast kunnen worden aan de
wensen van de school. We zien dat steeds meer scholen hun groepsleerkrachten trainen in proces- en
onderzoeksgericht werken. Door deze ontwikkeling krijgt de groepsleerkracht meer grip op het
creatieve onderwijs en wordt het mogelijk om een groter deel van de uitvoering van de leerlijnen in
handen te geven van de leerkracht. We zien dat deze ontwikkeling tot gevolg heeft dat scholen die
reeds gebruik maken van één van onze leerlijnen ook kiezen voor een tweede leerlijn.

6.3 Cultuureducatie met Kwaliteit
In de zomer van 2012 publiceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie de regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit. Het doel van deze regeling is het creëren van een stevig fundament voor cultuureducatie in
het onderwijs. De Raad voor Onderwijs stelt dat cultuureducatie in het hart van het onderwijs hoort;
daar wordt het fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Deze visie van de Raad
voor Onderwijs sluit naadloos aan bij de visie en werkwijze van RCE. RCE heeft de regeling dan ook
omarmd en participeert als cultuurpartner in Culturage binnen de Gemeente Enschede. Daarnaast
participeert RCE in enkele provinciale pilots.
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Culturage
Lokaal werkten binnen Culturage 1 - periode 2012-2016 - twaalf Enschedese culturele instellingen en
38 basisscholen aan de verbetering en vernieuwing van het cultuuronderwijs in Enschede. Er werd
gewerkt aan de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen voor de groepen 1 t/m 8, waarbij zoveel
mogelijk de integratie werd gezocht met taal, rekenen en wereldoriëntatie. Ook werd de expertise van
de groepsleerkrachten op de kunstvakdisciplines vergroot. Bovendien stond een goede verbinding van
de school met de culturele omgeving op het programma. Culturage heeft een vervolg gekregen onder
de noemer Culturage 2, voor de periode 2017-2021.
Om aan te sluiten op de werk-structuur van Culturage is gekozen om vanuit RCE drie ambassadeurs
aan te wijzen die ieder één van de partner-organisaties vertegenwoordigen: RMT, DMF en Tetem. De
aansturing van deze drie medewerkers gebeurt centraal vanuit RCE. Naast het ambassadeurschap
hebben RCE-medewerkers gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe leerlijnen in aansluiting op de
wensen van het onderwijs in Enschede én het door ontwikkelen van bestaande (voor andere
programma’s ontwikkelde) leerlijnen voor scholen in Enschede.
In de periode 2012-2017 heeft dit geresulteerd in de ontwikkeling van in totaal 9 leerlijnen.
In 2018 is daar de leerlijn Let’s go Online aan toegevoegd. Deze leerlijn gaat over bewustwording ten
aanzien van het gebruik van media, internet en social media. Vragen die centraal staan zijn: Waar moet
je op letten bij online communicatie? Hoe word je media-wijs? Hoe ga je om met online video’s en
blogs? Hoe kan je zélf content maken voor een website? In deze leerlijn wordt gewerkt aan creatieve
vakken en ontwikkeling van de 21st Century Skills.
Eind 2018 maakten in totaal 22 scholen uit Enschede gebruik van één of meerdere van de door RCE
ontwikkelde leerlijnen.
CmK-Overijssel
Regionaal werkt RCE aan de ontwikkeling van verschillende pilots. Dit doen we samen met het primair
onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en diverse cultuurpartners. In aansluiting op het advies
van de Onderwijsraad werkt RCE aan een eigentijds curriculum. Dit is erop gericht om kinderen en
jongeren een stevige basis te bieden voor hun persoonlijke, maatschappelijke en beroepsgericht
functioneren. Kinderen krijgen de ruimte om te experimenteren, leren probleemoplossend te denken,
creatief te handelen en te reflecteren. Daardoor ontwikkelen ze zich spelender- en makenderwijs. Het
ontwikkelen van creatieve vaardigheden en 21st Century Skills gaan hand in hand.
Binnen het CmK-programma staat het ontwikkelen en implementeren van leerlijnen centraal.
In de periode 2012-2016 heeft de focus gelegen op de ontwikkeling van leerlijnen. In 2017 is gewerkt
aan de implementatie van bestaande leerlijnen en in 2018 is gestart met de ontwikkeling van een
nieuwe leerlijn Maak-cultuur, die verschillende leerlijnen met elkaar verbindt. Deze leerlijn wordt
ontwikkeld in samenwerking met verschillende bibliotheken uit Twente. De leerlijn maakt gebruik van
de door Tim Post (promovendus UT) ontwikkelde methodiek ‘levensecht leren’. Vanuit betekenisvolle
thema’s wordt discipline overstijgend gewerkt. De nieuwe leerlijn wordt naar verwachting in de zomer
van 2019 opgeleverd.
Eind 2018 maakten in totaal 57 scholen uit de provincie gebruik van één of meerdere van de door RCE
ontwikkelde leerlijnen, 22 van deze scholen zijn gevestigd in de gemeente Enschede.
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6.4 Educatie | ontwikkelingen VO
In 2017 is de relatie met het voortgezet onderwijs verder uitgebouwd. De behoefte van het voortgezet
onderwijs aan vakoverstijgend cultureel aanbod - gericht op digitale beeldcultuur en 21st Century
Skills - is groot. Het ontwikkelen van een vakoverstijgend programma is echter complex vanwege de
binnen het voortgezet onderwijs gehanteerde structuur met vakleerkrachten. Het vakoverstijgend
werken komt slechts mondjesmaat tot stand en is vaak afhankelijk van de samenwerkingsstructuur
binnen de school.

Naast de wens om vakoverstijgend te werken, ontstaat bij steeds meer scholen de vraag naar een
‘leerraamwerk’ voor de beeldende vakken. De ontwikkelde leerraamwerken zijn goed inzetbaar voor
projectonderwijs en kunnen een stevige basis bieden voor projectdagen. In de afgelopen jaren zijn een
aantal vak- en discipline overstijgende leerraamwerken ontwikkeld voor verschillende scholen:
Stedelijk Lyceum Zuid (Enschede), Kottenpark (Enschede), Reggesteyn (Rijssen en Nijverdal), Attendiz
(Enschede), Carmel College (Oldenzaal en Denekamp) en het Avila College (Hengelo). Dit programma
loopt naar volle tevredenheid van de scholen en heeft ook in 2018 op alle scholen voortgang
gekregen.
In 2018 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een beeldportfolio voor het VMBO. Deze
ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met het Reggesteyn (Rijssen). Eind 2018 hebben alle 3 e
jaars van de afdelingen BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) en ZW (Zorg en Welzijn) hun eerste
beeldportfolio’s afgeleverd. In 2019 wordt een vervolg gemaakt met de andere VMBO afdelingen en
de jaren 1 en 2.
Naast de reguliere workshops en de leerraamwerken loopt het Art2Go programma.
Art2Go is een gezamenlijk initiatief vanuit de culturele instellingen in Enschede. Het project is
ontwikkeld voor tweedejaars leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Iedere leerling uit Enschede
maakt kennis met drie verschillende culturele instellingen en een breed cultureel programma.
Leerlingen uit de regio maken kennis met twee of drie verschillende culturele instellingen.
De uitgangspunten achter Art2Go zijn eenvoudig. Iedere deelnemer maakt een keuze voor een
themagebied en volgt gedurende één dag twee of drie workshops in aansluiting op dit thema. De
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workshops worden gevolgd in kleine groepen van max. 15 leerlingen. In 2018 werden er zeven
themagebieden aangeboden: Straattaal, Stadsgeluiden, Bouwen, Horen, zien en zingen, Actie-reactie,
Nieuwsitem en Menskracht. Het merendeel van de themagebieden is aanpasbaar aan het niveau van
de leerlingen. Een aantal themagebieden zijn specifiek gemaakt voor leerlingen van een bepaald
niveau.

6.5 Educatie | ontwikkeling MBO
Het MBO is een relatief kleine maar interessante partner binnen het educatie programma. Activiteiten
voor het MBO vragen een hoge mate van inhoudelijke afstemming; een tentoonstellingsbezoek met
daaraan gekoppeld een workshop voor studenten van de afdeling Ruimtelijk ontwerp vraagt op alle
gebieden een andere aanpak dan een soortgelijk programma voor studenten Facilitair of
Elektrotechniek. Daarnaast leeft de wens vanuit het MBO om de cultuurontmoeting te koppelen aan
een beroepsopdracht.
In 2018 hebben verschillende trajecten plaatsgevonden waarbij de verbinding tussen
cultuurontmoeting en beroepspraktijk werd gelegd. Een deel van deze trajecten is gekoppeld aan het
Maker Festival Twente (MFT), een ander deel aan opdrachten in DMF en Tetem. De cultuurinstelling
heeft hierbij de rol van opdrachtgever. Voorbeelden van opdrachten waaraan door MBO-ers (in
onderwijsverband) is gewerkt: ontwikkelen van een activiteitenprogramma voor zowel DMF als het
MFT, ontwikkelen van een workshop gaming voor het PO, ontwikkelen van een
tentoonstellingspresentatie en het ontwerpen van promotiemiddelen. Studenten maken kennis met
onderwerpen die binnen de cultuurinstellingen spelen; vervolgens werken ze voor een deel in de
cultuurinstelling en voor een ander deel binnen de school aan een praktijkopdracht.

44

7 | ZAKELIJK BELEID
7.1 Bestuur en Toezicht
Tetem wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-model. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit
drie leden. In 2018 bestond de Raad van Toezicht uit: Chris Haarmeijer (directeur Re-lion), Symone de
Bruin (Hoofd Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Apeldoorn) en Frank Kresin (managing director
Designlab Universiteit Twente). Wilja Jurg is directeur/bestuurder van Stichting Tetem Kunstruimte.
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De Raad van Toezicht heeft in 2018 drie keer formeel vergaderd. De directeur/bestuurder was
aanwezig bij de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht. Door de goede verstandhouding
tussen enerzijds RvT-leden onderling en anderzijds de relatie RvT - directeur/bestuurder,
konden alle zaken die aan de orde waren op een adequate manier worden afgehandeld.
Een overzicht van de belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest:
De RvT heeft de Governance van de organisatie geëvalueerd en op een beperkt aantal punten
bijgesteld.
De RvT heeft het opgestelde aftreedschema bewaakt.
De RvT heeft het functiescheidingsprotocol geëvalueerd. Het protocol is op een aantal
ondergeschikte punten geactualiseerd.
De RvT heeft de prijsstelling van de producten en diensten van de organisatie geëvalueerd en
prijzen voor de periode 2018-2019 vastgesteld.
De RvT heeft het eigen functioneren geëvalueerd.
De RvT heeft het functioneren van directeur/bestuurder geëvalueerd.
De RvT heeft de ontwikkeling van het netwerk van en rond Tetem gevolgd. RvT-lid Frank
Kresin heeft hierbij een actieve rol vervuld als intermediair tussen Tetem en onderwijs- en
kennisinstellingen.
De RvT heeft het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2017 goedgekeurd en is geïnformeerd
over de goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het jaarverslag 2017.
De RvT heeft het functioneren van de accountant geëvalueerd en de vervolgopdrachtverlening
aan de account goedgekeurd.
De RvT heeft de voortgang rond het opstellen van de subsidieaanvragen 2019 gevolgd.
De RvT heeft de inhoudelijke en financiële voortgang van het programma gevolgd.
De RvT heeft de ontwikkeling rond het opzetten van een risicoanalyse, de evaluatie van de
controle checklist en de eerste check met deze checklist gevolgd.
De RvT heeft de ontwikkelingen rond de uitbouw van het intranet gevolgd en goedgekeurd.
De RvT heeft terugkerend (alle drie de bijeenkomsten) de ontwikkelingen rond de
medewerkers gevolgd en RvT-lid Frank Kresin heeft de eindejaar bijeenkomst voor de
medewerkers bijgewoond.
De RvT heeft terugkerend (alle drie de bijeenkomsten) de stappen richting een minder
kwetsbare organisatie gevolgd.
De RvT heeft terugkerend (alle drie de bijeenkomsten) de positionering van Tetem binnen de
provinciale culturele structuur gevolgd.
De RVT heeft meerdere keren gesproken over de voortgang van het educatieve cluster.
De RVT heeft meerdere keren gesproken over de ontwikkeling van de Twentse Maakplaatsen.
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7.2 Interne organisatie
Qua interne organisatie hanteert Tetem het principe van ‘fair practice’ op het gebied van profit, planet
en people. De organisatie probeert zoveel mogelijk duurzaam te opereren. Medewerkers krijgen
mede-eigenaarschap en daarmee verantwoordelijkheden, maar ook het vertrouwen vanuit de
organisatie. Medewerkers krijgen de kans om binnen de eigen functie te groeien en zich organisatie
breed te ontwikkelen. Het inhoudelijk resultaat is leidend - heb ik mijn doel bereikt? - in plaats van
enkel je taak afvinken. Tetem is een inclusieve organisatie; we willen onze organisatie geschikt maken
voor iedereen die vanuit intrinsieke motivatie en binnen de eigen mogelijkheden wil bijdragen.
In 2018 waren er 85 vrijwilligers actief binnen Tetem, tegenover 79 vrijwilligers in 2017. Vrijwilligers die
in hun dagelijks leven deelnemen aan het arbeidsproces, wordt de ruimte geboden zich binnen een
professioneel werkende organisatie nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Vrijwilligers die
geen betaalde arbeid (meer) verrichten - zoals gepensioneerden, arbeidsongeschikten en
werkzoekenden - wordt de mogelijkheid geboden te participeren in een professioneel werkende
organisatie. Het aantrekken van reguliere vrijwilligers blijkt (vermoedelijk door het aantrekken van de
arbeidsmarkt) lastiger.
Er is geen krapte bij de instroom van het ontwikkelprogramma van Tetem. In dit programma worden
vrijwilligers ondersteund die terug willen keren in het arbeidsproces. Door middel van individuele
coaching en ‘learning-on-the-job-trajecten’ worden maatschappelijke, sociale en professionele
competenties ontwikkeld en wordt beroepservaring opgedaan. Voor een belangrijk deel van de
medewerkers draagt deze werkwijze bij aan persoonlijke ontwikkeling en groei.

7.3 Fair Practice Code
De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in de kunst- en cultuursector
en in de creatieve industrie. De code biedt een handreiking om tot een toekomstbestendige
arbeidsmarkt en beroepspraktijk te komen. De code functioneert als een paraplu voor regelingen en
richtlijnen ter verbetering van de positie voor werkenden in deze sector en spoort aan om deze, waar
nog niet aanwezig, te ontwikkelen.
Tetem heeft de wens te gaan voldoen aan de Fair Practice Code. Dit lukt op veel gebieden al goed,
maar er zijn ook aspecten die nog aandacht vragen. Aan ZZP docenten wordt uitbetaald volgens de
richtlijnen van de FNV Kunstenbond en aan kunstenaars betaalden we in 2017: 70% en in 2018: 80%
van de honorariarichtlijn. Conform de richtlijn zal dit in 2019: 90% en 2020: 100% worden.
Ten aanzien van de Fair Practice Code richting de loondienstmedewerkers is in 2018 het loongebouw
verbeterd maar bleek pensioenopbouw nog niet haalbaar. In 2018 is hier met verschillende
stakeholders en betrokken over gesproken en is besloten om in de loop van 2019 pensioenopbouw
voor de loondienstmedewerkers van Tetem in te voeren. De voorbereidende werkzaamheden zijn in
2018 opgestart.
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7.4 Communicatie
Visie
Onze communicatie is erop gericht verschillende publieksgroepen te betrekken bij tentoonstellingen
en events die het verhaal vertellen van een maatschappij die in ontwikkeling is. We programmeren
binnen programmalijnen die een duidelijke link hebben met actuele thema's uit de samenleving. We
willen niet alleen dat publieken ons programma bezoeken, maar zien ook de toegevoegde waarde van
input van publiek en partners. Daarom betrekken we ze in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van
onze programma's. We kiezen voor dialoog, samenwerking en partnership als belangrijkste
instrumenten.
Interne communicatie
Binnen de interne communicatie van Tetem staat de relatie tussen de organisatie en haar medewerkers
centraal. Deze communicatie richt zich op drie aspecten: het sociale klimaat van de organisatie, de
uitwisseling van informatie binnen de organisatie die bijdraagt aan de organisatiedoelstelling en het
voor de medewerkers transparant maken van gemaakte keuzes.
Het intranet speelt een belangrijke rol in de communicatie met medewerkers. Wekelijks worden via
‘het laatste nieuws’ wetenswaardigheden gepost. Succesjes en tegenslagen worden gedeeld en
medewerkers worden geïnformeerd over het beleid en projecten. Verder is er aandacht voor
persoonlijke ontmoetingen in de professionele en informele sfeer. Professioneel via overleggen en
trainingen. Informeel op openingen, borrels, de wekelijkse lunch voor wie op dat moment aanwezig is
en het jaarlijkse medewerkers-etentje.
Externe communicatie
De externe communicatie richt zich op het onder de aandacht brengen van het programma bij publiek
en media, het vergroten van de naamsbekendheid, het onderhouden en uitbouwen van het netwerk
en vergroten van het draagvlak voor de organisatie zelf. We maken gebruik van een breed pallet aan
marketing en communicatiemiddelen.
De website van Tetem is dynamisch en interactief. We zetten sterk in op het aspect van visuele
beleving, met video’s en aansprekende, grote foto's. De website van Tetem is een informatiekanaal
voor bezoekers én pers. Voor publiek en geïnteresseerden biedt de website informatie over het
actuele programma, alsmede over het in het verleden gevoerde programma. De pers kan 24 uur per
dag via de website informatie en beeldmateriaal downloaden. Via onze blog, waar we regelmatig gastbloggers voor uitnodigen, zetten we aan tot opinievorming. Met onze website zetten we vooral in op
verbinding, beleving en betekenisgeving, drie belangrijke kernbegrippen binnen onze organisatie.
Tetem verspreidt 12 x per jaar een nieuwsbrief. De nieuwsbrief is bedoeld voor actuele ontwikkelingen
en nieuws vanuit de organisatie, alsmede informatie over tentoonstellingen en events. Ook worden
door de organisatie gemaakte keuzes toegelicht. Social media zetten we in voor het verkrijgen van
draagvlak in de stad voor diverse activiteiten, het genereren van belangstelling en het werven van
bezoekers. Tetem maakt gebruik van Facebook, Twitter en Instagram. Zie voor aantallen en cijfers
hoofdstuk 8: Kengetallen.
Behalve de online middelen maakt Tetem ook gebruik van gedrukte communicatiemiddelen, zoals
posters van tentoonstellingen en de tweemaandelijkse flyer met het programma-aanbod. Deze zijn
vooral bedoeld om onze zichtbaarheid te vergroten. Vakbladen, dagbladen en lokale publicaties
besteden regelmatig aandacht aan onze tentoonstellingen en events. We maken veel gebruik van free
publicity en hebben daartoe goede contacten met de pers, de lokale dag- en weekbladen. Zie voor
een overzicht hoofdstuk 10: In de Media.
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Tevens is er een goede samenwerking met Enschede Promotie, de organisatie die zorgdraagt voor de
promotie van de stad Enschede als geheel en die Tetem met grote regelmaat meeneemt in o.a.
uitingen op de website, de agenda van de stad en billboard aankondigingen bij bushaltes en langs
toegangswegen. Ook wordt actief ingezet op het plaatsen van informatie op de websites van lokale,
regionale en landelijke partnerinstellingen zoals KunstNonStop, Gonzo (circus), De Zaak Nu,
Museumtijdschrift, Museumserver, Evensi, Allevents en Uitzinnig.

7.5 Financiële stabiliteit
Tetem is zich bewust van het belang van een financieel gezonde en stabiele organisatie. Financiële
stabiliteit is echter geen vanzelfsprekendheid, maar een kwestie van zorgvuldig beleid.
•

•

•

•

•

•

•
•
•

De huisvestingskosten van Tetem zijn relatief laag. Factoren die hierin een rol spelen zijn de
wijze waarop de financiering rond de koop van het pand tot stand is gekomen, de wijze
waarop invulling is gegeven aan het bouwproces en de visie van de organisatie op de lasten
van het gebouw. Deze combinatie van factoren heeft de organisatie in staat gesteld de
huisvestingskosten laag te houden.
Voor kosten die niet gemaakt worden hoeft ook geen dekking te worden gevonden. De
overhead van Tetem is minimaal. Factoren die hierin een rol spelen zijn een sterke inzet van
ICT, een hoge mate van kostenoptimalisatie en de inzet van vrijwilligers.
De procesgerichtheid van de organisatie heeft geresulteerd in een hoge mate van
kostenoptimalisatie. Producten en processen worden zowel in tijd als in middelen gemonitord
en geëvalueerd. Daardoor is het mogelijk de kwaliteit te leveren die gevraagd wordt en
tegelijkertijd de kosten te bewaken, dan wel te verlagen.
Binnen de programmering van Tetem wordt gewerkt met cofinanciering (financieel en inkind).
De bijdrage vanuit tentoonstellingspartners was in 2018 € 36.693. Daarnaast is € 2.560 via
crowdfunding opgehaald voor het Nieuwe Makers project van Stephanie Nijpels en Esmay
Groot Koerkamp en is € 46.975 aan partner financiering ingebracht binnen het Productiehuis.
Binnen het Maker Festival programma wordt gewerkt met cofinanciering (financieel en inkind).
De bijdrage vanuit partners (inclusief sponsorbijdragen) was in 2018 € 85.947. De grootste
financiële bijdragen waren afkomstig vanuit het Techniekpact, Almelo Promotie en
coproducent De MuseumFabriek.
Binnen het educatie programma dragen partners Rijksmuseum Twenthe en de MuseumFabriek
niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel en inkind bij door de inzet van mensen en
middelen. De bijdrage vanuit Rijksmuseum Twenthe was in 2018 € 109.085 en die van De
Museumfabriek € 93.890.
Binnen het educatie programma betaalt het onderwijs een reële prijs voor een kwalitatief goed
product. De bijdrage vanuit het onderwijs bedroeg in 2018 € 113.106.
Om schenkingen te kunnen ontvangen heeft Tetem een ANBI-status.
Om de financiële continuïteit van de organisatie te waarborgen is het noodzakelijk dat de
organisatie liquide en solvabel is. Om tot een verbeterde liquiditeit te komen is het nodig om
naast de opbouw van vaste activa ook te werken aan het vergroten van het vrij opneembaar
vermogen. In 2018 heeft Tetem een exploitatiesaldo van € 6.219.
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7.6 Accountantsverklaring (RJ640)
Sinds 2010 is Tetem aangemerkt als een controleplichtige organisatie. Om de traceerbaarheid van de
financiële handelingen te vergroten heeft Tetem in 2010 besloten de kas op te heffen en worden
contante aankopen verricht door middel van pinbetalingen. Een keuze die soms lastig, maar wel helder
uitlegbaar is. Het komt de transparantie in de administratie ten goede. In overleg met de accountant
zijn protocollen opgesteld ten aanzien van administratieve procedures en functiescheiding. Dit heeft
geresulteerd in een goedgekeurde controleverklaring bij de jaarrekeningen 2012 tot en met 2018, die
zijn opgesteld op basis van de RJ640. Om te kunnen voldoen aan de accountantsverplichtingen van
het Rijksmuseum Twenthe als Rijksinstelling is ook een accountantsverklaring afgegeven over de
prestatiecijfers van het educatieprogramma.
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8 | KENGETALLEN 2018
Publiek
Bezoekersaantal
Tentoonstellingen
Events
Totaal bereik tentoonstellingen en events

13.094
5.041
18.135

Herkomst bezoekers
Percentage bezoeken uit Enschede
Percentage bezoeken uit Overijssel (m.u.v. Enschede)
Percentage bezoeken uit NL (m.u.v. Overijssel) & Europa

48%
15%
37%

Klanttevredenheid 2018

Waardering gastvrijheid
Bezoekerswaardering tentoonstellingen
Bezoekersbeoordeling informatievoorziening
tentoonstelling

Niet
voldoende
0%
2%
8%

voldoende

goed

6%
26%
26%

94%
72%
66%

Op de hoogte gebracht van tentoonstelling
Regelmatige bezoeker
Toevallig langsgelopen
Via Uit In Enschede, Enschede Promotie
Mondeling via werk, familie, vrienden en kennissen
Mondeling via medewerk(ster) Tetem of betrokken kunstenaar
Website Tetem
Facebook
Nieuwsbrief Tetem
Overige (overige sociale media, pers, flyers etc.)

21%
15%
14%
13%
12%
8%
7%
3%
7%

Overige cijfers
Aantal leden nieuwsbrief Tetem
Aantal vrienden Facebook
Aantal kliks website Tetem
Aantal bezoekers website Tetem

1.223
4.275
4.715.395
266.068

Platform
MFT
Pre-events / Expert programma
Maker Festival Twente (incl. Play & Learn dagen)
Maakplaatsen
Aantal partners
Deelnemers

Totaal
1122
8890
16
512
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Talent
Deelnemende kunstenaars
Talent en Development Program
Nieuwe Makers Regeling
Individuele training en coaching trajecten
Productiehuis
Overige info
Aantal opdrachtgevers productiehuis

Totaal
6
2
18
6
12

Educatie
Deelnemers Enschede
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar en hoger onderwijs
Professionals
Vrije tijd
Deelnemers regio
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Middelbaar en hoger onderwijs
Professionals
Vrije tijd
Overige deelnemers
Bezoekers educatieve presentaties en voorstellingen
Toeleiding naar cultuurpartners
Gebruik leerlijn (unieke leerlingen)
Totaal bereik
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Totaal
7.838
5.046
1.110
77
314
3.249
9.338
216
89
1.444
3168
3.712
10.568
46.169

9 | NETWERK
Netwerk landelijke cultuurinstellingen
De Zaak Nu (NL)
Het Nieuwe Instituut (Rotterdam)
Instrument inventors initiative (iii)
(Den Haag)
Introdans (Arnhem)

Publiek
Publiek

Aangesloten bij De Zaak Nu
Ontwikkeling tentoonstelling The Fragility
of Life
Ontwikkeling tentoonstelling Performance,
Objects, Bodies
CmK leerlijn

Publiek
Educatie

Future Flux (Rotterdam)
Platform
MAMA (Rotterdam)
Tetem
MAD (Eindhoven)
Platform
Manifestations (Eindhoven)
Publiek
Noorderlicht (Groningen)
Publiek
De Waag (Amsterdam)
Platform
Partners Strategisch cultuurberaad Enschede
Allen
Tetem
Educatie
ArtEZ
Bibliotheek
Platform
Platform
Educatie
Concordia
Educatie
Educatie
Kaliber
Platform
Educatie
Educatie
Educatie
Nederlandse Reisopera
Educatie
Orkest van het Oosten
Educatie
Rijksmuseum Twenthe
Platform
Educatie
Tetem
Sonnevanck
Educatie

Landelijk overleg Maker festivals
Implementatie TOP systeem
Landelijk overleg Maker festivals
Kennis- en programma-uitwisseling
Ontwikkeling tentoonstelling 2019
Partner in tender Landelijk Maker festival

Strategisch cultuurberaad
Culturage
Zie onderwijspartners
Expertprogramma MFT
Maak community
Art2Go
Art2Go
Provinciaal directie netwerk Rijnbrink
Play & Learn
Art2Go
Ruimten gebruik
Jeugd Kunstacademie Twente
Art2Go
Art2Go
Expertprogramma MFT
Co-partner RCE
Gedeeld ICT-systeem
Productie theatervoorstelling
collectiepresentatie RMT 2018
De MuseumFabriek
Platform
Co-producent MFT
Educatie
Co-partner RCE
Tetem
Gedeeld ICT-systeem
Wilminktheater
Platform
Co-productie theatervoorstelling MFT 2018
Educatie
Art2Go
Lokale en regionale cultuurinstellingen, kunstenaarsinitiatieven en kunstfestivals
33 1/3 (Zwolle)
Publiek
Ontwikkeling Tentoonstelling 2019
Alifa
Publiek
Stadsprogramma
ARE (Enschede)
Tetem
Selectiecommissie
Archikidz
Publiek
Stadsprogramma
Ateliers ‘93
Talent
Afstemming trainingsprogramma
Bibliotheken Almelo, Borne,
Platform
Expertprogramma MFT
Hardenberg, Hengelo, Nijverdal,
Platform
Play & Learn
Oldenzaal, Tubbergen &
Platform
Maakplaatsen partners
Cultuurhuizen Borne en
Educatie
CmK leerlijnen
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Haaksbergen
Culturele zondag (Enschede)

Naaicafé La Reina Design
(Enschede)
Natura Docet Wonderryck Twente
(Denekamp)
NotaBene Muziekproducties
(Enschede)
Nieuwe Koning (Enschede)

Educatie
Publiek
Educatie

Stadsprogramma
Uitleen materiaal
Stadsprogramma
Art2Go
Stadsprogramma
Expertprogramma MFT
Gezamenlijke programmering
Aanbieden van trainingen
Marketing partner
Expertprogramma MFT
Deelname kunstmanifestatie
Expertprogramma MFT
Play & Learn-dag Almelo
Ondersteuning van museum op gebied van
programmering
Art2Go
Stadsprogramma
CMK leerlijnen

Publiek

Stadsprogramma

Educatie

Fotogalerie Objektief (Enschede)

Educatie
Publiek
Platform
Platform
Educatie
Publiek
Platform
Platform
Educatie
Talent
Talent
Educatie
Tetem
Educatie
Publiek
Platform
Tetem
Platform
Publiek
Publiek
Platform
Educatie

Theatervoorstelling in collectie presentatie
RMT
Art2Go
Fotomanifestatie
Expertprogramma MFT
Play & Learn
Provinciaal directie netwerk Rijnbrink
GOGBOT
Opstart Generators
Maker Community
CmK
Ontwikkeling trainingen voor Rijnbrink CmK
Uitrol projectmanagement training
Art2Go
Kunstautomatiek
CmK leerlijnen
Placemaking
Marketing ondersteuning
Uitleen materiaal
Placemaking
Event
Stadsprogramma
Placemaking
Art2Go

Publiek
Platform
Educatie

Tentoonstelling bezoek
Play & Learn
Cultuurmenu

Cultuurgeluid (Enschede)
Hartkwartier (Enschede)
Heartpool (Hengelo)
KunstNonStop (Enschede)

Lambooijhuis (Hengelo)
KunstenLandschap (Enschede)
Stadsmuseum Almelo (Almelo)

Oyfo (Hengelo)

Planetart (Enschede)
Rijnbrink (provincie-breed)

Robson (Enschede)
Show (Enschede)
Stadkamer (Zwolle)
Studio Complex (Enschede)

Tankstation (Enschede)
Theater Forum (Enschede)
Werkhaven (Enschede)
Theatermakerij (Enschede)
Onderwijs & kennispartners
PO Enschede

Publiek
Tetem
Publiek
Educatie
Publiek
Platform
Publiek
Talent
Tetem
Platform
Publiek
Platform
Platform
Publiek
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PO Regio

VO Enschede en regio

ROC (Almelo, Enschede en
Hengelo)

Kunstvakonderwijs ArtEZ
(Enschede)

Educatie
Publiek
Platform
Educatie
Educatie
Publiek
Platform
Educatie
Educatie
Tetem
Platform
Educatie
Educatie
Platform
Publiek
Tetem
Tetem
Educatie
Tetem
Publiek
Publiek

Publiek

Culturage
Tentoonstelling bezoek
Play & Learn
Leerlijnen en educatief programma
CmK
Tentoonstelling bezoek
Play & Learn
Leerlijnen en educatief programma
CmK (allen VSO)
Maatschappelijke stages
Play & Learn
Leerlijnen en educatief programma
Praktijkopdrachten
Founding partner Twentse Maakplaatsen
BYOB
Praktijkopdrachten
Stage-trajecten
Gebruik ruimten
Strategisch cultuurberaad
BYOB
Ontwikkeling tentoonstelling bio-hacking
(AKI)
Ontwikkeling randprogramma
tentoonstelling 33 1/3 (Conservatorium)
Jeugd Kunstacademie Twente
Expertprogramma MFT
Makersbeurs
BYOB
Ontwikkeling tentoonstelling The Fragility
of Life
Project Exhibition
Kennispartner Maakplaatsen
Expertprogramma MFT
Makersbeurs
Founding partner Maker Community
BYOB
Project energietransitie
Randprogramma tentoonstellingen
Ontwikkeling tentoonstelling Counting
Digital Sheep
Project energietransitie

Publiek
Tetem
Tetem
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
Tetem

Partner Walk-in Brunch
Wijkraad Deppenbroek
Beleidsontwikkeling Tetem
Samenwerkingspartner Walk-in Brunch
Samenwerkingspartner randprogramma
Stadsprogramma
Stadsprogramma
Stadsprogramma
Partner Walk-in Brunch
Partner event Diversiteit

Publiek

Saxion (Enschede)

Universiteit Twente (Enschede)

Hogeschool Avans (Den Bosch)
MVI-E Brigade (Overijssel)
Sociale domein
Buurtbedrijf Beien (Enschede)
Adviesraad voor Burgerschap en
Integratie
Ebru
Enschede voor Vrede
House of Mindfulness (Enschede)
M-pact (Enschede)

Educatie
Platform
Platform
Publiek
Publiek
Publiek
Platform
Platform
Platform
Platform
Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
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Power Noord (Enschede)

Publiek
Tetem
Publiek
Publiek

Partner Walk-in Brunch
Wijkraad Deppenbroek
Deelnemer stadsprogramma
Stadsprogramma

Publiek
Publiek
Publiek
Publiek
Tetem

Partner Walk-in Brunch
Stadsprogramma
Partner Walk-in Brunch
Partner Walk-in Brunch
Ontwikkeling tentoonstelling Do It Together
Neighborhood (2018)

Publiek
Publiek

Ontwikkeling tentoonstelling Do It Together
Neighborhood (2018)
Stadsprogramma

Bouman (Almelo)

Platform
Educatie
Platform
Educatie
Platform
Platform
Educatie

Deelnemer MFT
Ontwikkeling lesmiddelen
Deelnemer MFT
Ontwikkeling lesmiddelen
Bijdrage Play & Learn
Bijdrage Pre-events MFT
Ontwikkeling lesmiddelen

Coderdojo (Enschede)

Platform

Deelnemer MFT

Dutch-Shape (Borne)
E-nable Nederland (Dongen)
ETC Nederland (Almelo)
Edwin Dertien (Enschede)
Expat Center East Netherlands
(Hengelo)
PBF (Almelo)

Platform
Platform
Educatie
Platform
Publiek

Deelnemer MFT
Deelnemer MFT
Ontwikkeling lesmiddelen
Deelnemer MFT
Praatcafé

Educatie

Ontwikkeling lesmiddelen

Fishertechniek (Doetinchem)
Het Solly Systeem (Eindhoven)
Hobbytime (Almelo)

Platform
Platform
Platform

Hollander Techniek (Almelo)

Educatie

Deelnemer MFT
Deelnemer MFT
Deelnemer MFT
Bijdrage Play & Learn
Ontwikkeling lesmiddelen

Insane Creators (Enschede)

Platform

Deelnemer MFT

LaQ (Enschede)

Platform

Lay3rs (Eindhoven)

Platform

Deelnemer MFT
Bijdrage Play & Learn
Workshop expertprogramma
Deelnemer MFT

LAYaLAY (Enschede)

Platform

Deelnemer MFT

Malvern Panalytical (Almelo)

Educatie

Ontwikkeling lesmiddelen

Miljata Bouwlab (Enschede)

Platform

Nedap (Groenlo)

Platform

Deelnemer MFT
Workshop expertprogramma
Deelnemer MFT

Overkill Festival (Enschede)

Platform

Deelnemer MFT

Oyfo Kunst en Techniek (Hengelo)

Platform

Deelnemer MFT

Salus Zorg (Enschede)
Stichting Historische Sociëteit
Enschede-(Lonneker)
UT Buddy’s (Enschede)
Vrolijkheid (Almelo)
Wereld Vredesvlam (Enschede)
Westendorp PR (Enschede)
Wijkvoorzieningen Lumen,
Prismare en Stroinkshuis
(Enschede)
De Woonplaats (Enschede)
Zekere Basis (Enschede)
Economische domein
100% (Enschede)
Aeronamic (Almelo)
Aryzon (Enschede)
Benchmark (Almelo)
Conrad (Oldenzaal)
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PCPT (Hengelo)

Platform

Deelnemer MFT

Protoplast (Zeiijen)

Platform

Deelnemer MFT

Qbig-design (Enschede)

Platform

Deelnemer MFT

Roessingh (Enschede)

Platform

Deelnemer MFT

Saxion Fablab (Enschede)

Platform

Deelnemer MFT

Shell (Den Haag)

Platform

SMEOT (Hengelo)

Platform

Deelnemer MFT
Bijdrage Play & Learn
Deelnemer MFT

Solar Application Lab (Hengelo)

Platform

Deelnemer MFT

SPIT (Almelo)

Educatie

Ontwikkeling lesmiddelen

Stellar Systems (Enschede)

Platform

Deelnemer MFT

Studio Tast (Eindhoven)

Platform

Deelnemer MFT

Talens (Hengelo)
Tkkrlab (Enschede)
Trimotion (Hengelo)
Twence (Hengelo)
Twickto (Hardenberg)

Platform
Platform
Platform
Platform
Platform

URENCO (Almelo)
VDL (Almelo)
Walhallalab (Zuthpen)
Wow-lab (Enschede)

Educatie
Educatie
Platform
Platform
Platform
Platform
Platform

Maker
Deelnemer MFT
Bijdrage Play & Learn
Bijdrage Play & Learn
Deelnemer MFT
Workshop expertprogramma
Ontwikkeling lesmiddelen
Ontwikkeling lesmiddelen
Deelnemer MFT
Deelnemer MFT
Bijdrage Play & Learn
Deelnemer MFT
Deelnemer MFT

WoWi-bus (Nijverdal)
Yan Bike (’s-Gravenhage)
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10 | IN DE MEDIA
Datum
1 januari

Media
Wijkkrant Noord

9 januari

Dremel Europe

11 januari
12 januari
13 januari

Wherevent
Evensi
Evensi

1 februari

Eventsoja

2 februari

Allevents

3 februari
8 februari

Evensi
Kijk op Oost Nederland

8 februari
9 februari

NRC
Huis aan Huis Enschede

9 februari

Metropolis M

14 februari

Huis aan Huis Enschede

1 maart
1 maart
2 maart
3 maart
6 maart
6 maart
7 maart
7 maart

Gonzo (circus)
Wijkkrant Twekkelerveld
Wherevent
Evensi
OverUIT
OverUIT
Tubantia Enschede
1Twente

8 maart
10 maart
11 maart
13 maart
1 april
2 april

OverUIT
OverUIT
Evensi
Evensi
Sargasso weblog
Wijkkrant Noord

3 april
4 april
4 april
11 april
1 mei
2 mei
3 mei
4 mei

Lekkerstappen.nl
Kijk op Oost Nederland
Twente.com
Huis aan Huis Enschede
Vita-Cultura magazine
De Correspondent
OverUIT
Salland Natuurlijk Gastvrij

Onderwerp
Aankondiging Silent Majority en Counting
Digital Sheep
Campagnevideo opgenomen in Tetem in de
tentoonstelling Robotic Couture
Aankondiging Bring Your Own Beamer
Aankondiging Bring Your Own Beamer
Aankondiging De kracht van culturele
diversiteit
Aankondiging De kracht van culturele
diversiteit
Aankondiging De kracht van culturele
diversiteit
Aankondiging Not For Profit Art Party
Aankondiging De kracht van culturele
diversiteit
Review Not For Profit Art Party
Aankondiging De kracht van culturele
diversiteit
Interview met Gerben Willers over Not For
Profit Art Party
Aankondiging Artist Talk Patricia Kaersenhout
ihkv De kracht van culturele diversiteit
Aankondiging Counting Digital Sheep
Aankondiging debat Privacy vs Safety
Aankondiging Van captured data tot 3D print
Aankondiging Van captured data tot 3D print
Aankondiging Van captured data tot 3D print
Aankondiging The Fragility of Life
Aankondiging The Fragility of Life
Interview Simone C. Niquille over The Fragility
of Life
Aankondiging The Fragility of Life
Aankondiging lezing Gentlemen A.R.T.
Aankondiging lezing Gentlemen A.R.T.
Aankondiging debat Privacy vs Safety
Aankondiging en interviews Silent Majority
Aankondiging Counting Digital Sheep, The
Fragility of Life en Maker Festival Twente
Aankondiging Lezing Gentlemen A.R.T.
Aankondiging Lezing Gentlemen A.R.T.
Aankondiging Maker Festival Twente
Aankondiging lezing Gentlemen A.R.T.
Aankondiging Maker Festival Twente
Review Silent Majority
Aankondiging Maker Festival Twente
Aankondiging Maker Festival Twente
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5 mei
9 mei
9 mei

Go-Kids
Hallo Almelo
Almelo’s Weekblad

9 mei

In de buurt Hengelo

10 mei
11 mei
11 mei
15 mei
15 mei

Twente.com
Hart van Almelo
Hart van Hengelo
Tubantia Hengelo
AAVISIE

16 mei
16 mei
17 mei

Almelo’s Weekblad
OverUIT
Twente.com

19 mei
21 mei
21 mei
22 mei
23 mei
23 mei
23 mei
23 mei
24 mei
26 mei
26 mei
27 mei
28 mei
28 mei
28 mei
28 mei
28 mei

Huis aan Huis Enschede
RTV Oost
Huis aan Huis Enschede
Kijk op Oost Nederland
Huis aan Huis Enschede
Huis aan Huis Enschede
Tubantia Almelo
Almelo Lokaal
U-Today
Tubantia
Hart van Enschede
Hart van Enschede
BN De Stem
Eindhovens Dagblad
AD
De Gelderlander
Tubantia

28 mei

1Twente Enschede

28 mei

Tubantia

1 juni
2 juni
3 juni

Wijkkrant Noord
OverUIT
Wijkkrant Noord

13 juni
17 juni
20 juni

Huis aan Huis Enschede
Galeries.nl
1Twente

21 juni
25 juni

Evensi
Hart van Enschede

25 juni

Kijk op Oost Nederland

Aankondiging Maker Festival Twente
Aankondiging Mini Maker Faire Almelo
Interview met Wilja Jurg over Mini Maker Faire
Almelo
Aankondiging Mini Maker Faire Hengelo
Aankondiging Mini Maker Faires
Aankondiging Mini Maker Faire Almelo
Aankondiging Mini Maker Faire Hengelo
Aankondiging Mini Maker Faire Hengelo
Video reportage en terugblik Mini Maker Faire
Almelo
Aankondiging Mini Maker Faire Almelo
Aankondiging Mini Maker Faire Almelo
Aankondiging lezing en discussieavond met
Stelarc in DesignLab
Aankondiging StickMan
TV interview met Stelarc over StickMan
Aankondiging Maker Festival Twente
Aankondiging Maker Festival Twente
Aankondiging Maker Festival Twente
Tip StickMan
Video reportage Mini Maker Faire Almelo
Terugblik Mini Maker Faire Almelo
Interview met Stelarc over StickMan
Aankondiging Maker Festival Twente
Aankondiging Maker Festival Twente
Aankondiging StickMan
Aankondiging StickMan
Video reportage StickMan performance
Video reportage StickMan performance
Video reportage StickMan performance
Live verslag Maker Festival Twente en StickMan
performance
Live verslag Maker Festival Twente en StickMan
performance
Live verslag Maker Festival Twente en StickMan
performance
Aankondiging StickMan en The Monads
Aankondiging Walk-in Brunch
Aankondiging Bewonersfestival EnschedeNoord
Terugblik Maker Festival Twente
Uitgelicht StickMan
Radio interview met Femke Nijboer over de
lezing Wie willen wij zijn in de eeuw van de
neurorevolutie?
Aankondiging lezing Femke Nijboer
Aankondiging Bewonersfestival EnschedeNoord
Aankondiging The Monads
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27 juni

Enschede.nl

27 juni
27 juni
27 juni
28 juni
29 juni
1 juli

Gonzo (circus)
Nieuws.be
Huis aan Huis Enschede
Jegens & Tevens
Gonzo (circus)
iCause

1 juli

Allevents

1 juli

TVgids.nl

1 juli
5 juli

Gonzo (circus)
RTV Oost

5 juli

Whatsupeurope

6 juli

Peperbus

11 juli
11 juli

Evensi
Haaksbergerkoerier

11 juli

Tubantia Haaksbergen

12 juli

Hart van Enschede

13 juli

In de buurt

14 juli

Tubantia Enschede

14 juli

AD

16 juli
17 juli

Huis aan Huis Enschede
Huis aan Huis Enschede

18 juli

Tubantia Haaksbergen

20 juli

Hart van Hellendoorn

20 juli

Uit in Almelo

24 juli

Hart van Nijverdal

26 juli

Go-Kids

12 augustus

Tubantia Almelo

Aankondiging Bewonersfestival EnschedeNoord
Aankondiging StickMan
Aankondiging The Monads
Aankondiging The Monads
Aankondiging The Monads
Agendatip The Monads
Aankondiging Bewonersfestival EnschedeNoord
Aankondiging Bewonersfestival EnschedeNoord
Video bekendmaking genomineerden voor de
Talentprijs Overijssel met o.a. T&D deelnemer
Willemijn Calis
Kunsttip The Monads
Live TV uitzending bekendmaking
genomineerden voor de Talentprijs Overijssel
met o.a. T&D deelnemer Willemijn Calis
Tip bekendmaking genomineerden voor de
Talentprijs Overijssel met o.a. T&D deelnemer
Willemijn Calis
Bekendmaking genomineerden voor de
Talentprijs Overijssel met o.a. T&D deelnemer
Willemijn Calis
Aankondiging Walk-in Brunch
Aankondiging zomerworkshops Twentse
Maakplaatsen
Aankondiging zomerworkshops Twentse
Maakplaatsen
Aankondiging Bewonersfestival EnschedeNoord
Aankondiging Bewonersfestival EnschedeNoord
Aankondiging Bewonersfestival EnschedeNoord
Aankondiging Bewonersfestival EnschedeNoord
Terugblik Bewonersfestival Enschede-Noord
Aankondiging Bewonersfestival EnschedeNoord
Aankondiging zomerworkshops Twentse
Maakplaatsen
Aankondiging zomerworkshops Twentse
Maakplaatsen
Aankondiging zomerworkshops Twentse
Maakplaatsen
Aankondiging zomerworkshops Twentse
Maakplaatsen
Aankondiging zomerworkshops Twentse
Maakplaatsen
Aankondiging zomerworkshops Twentse
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13 augustus

AAVISIE

19 augustus
21 augustus
22 augustus
22 augustus
24 augustus
24 augustus
24 augustus
24 augustus
27 augustus
29 augustus

Huis aan Huis Enschede
Tubantia Enschede
Haaksbergerkoerier
Huis aan Huis Enschede
Tubantia Enschede
1Twente
1Twente
Tubantia Enschede
Tubantia Enschede
Tubantia Enschede

30 augustus
1 september
3 september
3 september
5 september
6 september
11 september
11 september
20 september
20 september
21 september
26 september

OverUIT
Gonzo (circus)
Gonzo (circus)
Evensi
Westfälische Nachrichten
Culturele agenda
Tubantia Enschede
Tubantia Enschede
Kijk op Oost Nederland
OverUIT
Evensi
Hart van Almelo

1 oktober
1 oktober
1 oktober
1 oktober

De Ingenieur
OverUIT
Puttertjes blog
OverUIT

2 oktober
5 oktober
8 oktober
10 oktober
12 oktober
14 oktober

De Ingenieur
De Ingenieur
Boknet
Huis aan Huis Enschede
Enschede Mag
Hardenberg.nu

14 oktober

Dedemvaartse Courant

19 oktober

Almelo’s Weekblad

23 oktober

Vechtdal Leeft

29 oktober

OverUIT

1 november

Wijkkrant Noord

6 november

Twente.com

Maakplaatsen
Aankondiging zomerworkshops Twentse
Maakplaatsen
Aankondiging Karnieland
Aankondiging Vijvervrijdagen
Aankondiging Karnieland
Aankondiging Karnieland
TV reportage Karnieland
TV reportage Karnieland
Radio interview met oprichter Karnieland
Aankondiging Karnieland
Aankondiging Karnieland
Aankondiging RCE workshops Meet the Future
op Technology Base Twente
Aankondiging Bits, bots and brains
Review met interview The Monads
Aankondiging Sonic DIY
Aankondiging programma GOGBOT festival
Aankondiging programma GOGBOT festival
Aankondiging Bits, bots and brains
Verslag cultuurdebat tijdens GOGBOT festival
Interview genomineerden Talentprijs Overijssel
Aankondiging Sonic DIY
Aankondiging Sonic DIY
Aankondiging Sonic DIY
Aankondiging MFT pre-event lezing Hellen van
Rees
Review met interview The Monads
Aankondiging Do It Together Neighborhood
Cultuurtip Do It Together Neighborhood
Aankondiging MFT pre-event lezing Hellen van
Rees
Review Bits, bots and brains
Aankondiging Bits, bots and brains
Aankondiging Do It Together Neighborhood
Aankondiging Do It Together Neighborhood
Aankondiging Do It Together Neighborhood
Aankondiging Twentse Maakplaatsen avond
i.s.m. FabLab Hardenberg
Aankondiging Twentse Maakplaatsen avond
i.s.m. FabLab Hardenberg
Aankondiging MFT pre-event lezing Hellen van
Rees
Aankondiging Twentse Maakplaatsen avond
i.s.m. FabLab Hardenberg
Aankondiging Twentse Maakplaatsen avond
i.s.m. FabLab Hardenberg
Aankondiging Bits, bots and brains en Do It
Together Neighborhood
Aankondiging Twentse Maakplaatsen avond
Talentontwikkeling in de veranderende
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14 november

Twente.com

14 november

Evensi

14 november
15 november

Kidsproof Twente
Allevents

15 november
15 november
17 november

Evensi
Evensi
Hart van Almelo

19 november
20 november
20 november

Tubantia Enschede
Noaber magazine
Evensi

22 november
22 november
23 november
23 november
23 november
23 november
27 november

Kidsproof Twente
RTV Oost
1Twente.com
Tubantia Enschede
De Stentor
AD
Tubantia Enschede

27 november

Tubantia Enschede

27 november

Tubantia Enschede

27 november

1Twente

29 november

De Gelderlander

29 november

ED

29 november

Brabants Dagblad

29 november

AD

5 december

Tubantia Enschede

6 december

Wijkkrant Enschede-Noord

8 december
11 december
12 december

Tubantia Enschede
OverUIT
Tubantia Haaksbergen

arbeidsmarkt
Aankondiging Twentse Maakplaatsen avond
Talentontwikkeling in de veranderende
arbeidsmarkt
Aankondiging MFT pre-event Nederland leest
over voeding in bibliotheek Enschede
Aankondiging lancering Exploring-Lab
Aankondiging MFT pre-events Nederland leest
over voeding
Aankondiging lancering Exploring-Lab
Aankondiging Sisyphus
Aankondiging MFT pre-event Nederland leest
over voeding in bibliotheek Almelo
Aankondiging lancering Exploring-Lab
Aankondiging lancering Exploring-Lab
Aankondiging MFT pre-events Nederland leest
over voeding
Opening Exploring-Lab
Aankondiging lancering Exploring-Lab
Aankondiging lancering Exploring-Lab
Video reportage lancering Exploring-Lab
Aankondiging lancering Exploring-Lab
Aankondiging lancering Exploring-Lab
Interviews met kunstenaars van Do It Together
Neighborhood
Aankondiging infoavond opdrachtgeverschap
in de kunst
Interviews met kunstenaars van Do It Together
Neighborhood
Interviews met kunstenaars van Do It Together
Neighborhood
Aankondiging doorreis Counting Digitial Sheep
als Big Brother or Smart Sister in Avans Den
Bosch
Aankondiging doorreis Counting Digitial Sheep
als Big Brother or Smart Sister in Avans Den
Bosch
Aankondiging doorreis Counting Digitial Sheep
als Big Brother or Smart Sister in Avans Den
Bosch
Aankondiging doorreis Counting Digitial Sheep
als Big Brother or Smart Sister in Avans Den
Bosch
Aankondiging Twentse Maakplaatsen
workshops
Vermelding Exploring-Lab en Tetem
tentoonstellingsagenda
Aankondiging debat Rolling Together
Aankondiging debat Rolling Together
Aankondiging Twentse Maakplaatsen
workshops in Haaksbergen
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12 december

Evensi

13 december

Inspiratiemagazine Overijssel

24 december
28 december

Tubantia Enschede
Tubantia Almelo

28 december

Hart van Enschede

Aankondiging MFT pre-event werksessie met
Conrad
Artikel en interviews RCE unplugged creatief
programmeren
Artikel over Cultuureducatie DNA
Aankondiging Twentse Maakplaatsen
workshops in Almelo
Aankondiging Do It Together Neighborhood
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