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INLEIDING
The Patching Zone is een transdisciplinair laboratorium voor
innovatie, waar studenten en jonge professionals van verschillende achtergrond samen met de opdrachtgevers en hun
eindgebruikers creatieve mediatoepassingen ontwikkelen.
The Patching Zone hanteert de ‘Processpatching’-aanpak –
zoals die is ontwikkeld in de doctoraalscriptie van initiatiefnemer Dr. Anne Nigten – als de voornaamste methodiek voor
creatieve research en ontwikkeling. Deze methode dient als
basis voor alle projecten die door de organisatie worden geinitieerd.
Het jaar 2011 stond in het teken van het Digital Art Lab. Na
een intensieve samenwerkingsperiode met het Centrum voor
Kunst en Cultuur in Zoetermeer (CKC) is het project succesvol afgerond op 31 december 2011. Na een succesvolle realisatie van het project bleek in september 2011 dat we voor de
interne verankering van het lab bij het CKC nog iets langer nodig hadden dan verwacht. Door enkele besparingen op personele lasten en annulering van het (onder voorbehoud geplande) eindevenement was een uitloop naar het einde van 2011
mogelijk binnen het overeengekomen budget. Het Digital Art
Lab is ondertussen overgedragen en goed ingebed bij het CKC.
In 2012 worden er alleen nog enkele post-productionele en
zogenaamde ‘uitrol’ werkzaamheden afgerond. Zo verschijnt
er in het voorjaar van 2012 het tweede deel in de serie ‘Real
Projects for Real People’, wat geheel gewijd is aan het Digital Art Lab. Onze Patching Zone teamleden, de directeur van
het CKC en de medewerkers van Kunstfactor hebben hier eind
2011 hun bijdragen voor aangeleverd. Met uitrol werkzaamheden doelen we verder ook op kleine aanpassingen van de
ontwikkelde applicaties en de samenstelling van kleinschalige workshop modules die wij, samen met onze partners: CKC
en Alares, in de markt willen zetten. We zien marktpotentie
in deze modules als een vorm van ‘hands-on acquisitie’: door
de verkoop van deze modules (tegen kostprijs) kunnen potentiele opdrachtgevers aan onze innovatieve aanpak snuffelen
en bij enthousiasme een ‘vervolgstap’ inkopen. De Digital Art
Lab rapportage is integraal opgenomen in dit jaarverslag zodat u, als lezer, een duidelijk beeld krijgt van de omvang en
ontwikkeling door de tijd. Een klein deel van de activiteiten
overlappen met het jaarverslag van 2010.
2011 was het eerste jaar dat we volledig op ‘eigen benen’ stonden, dat wil zeggen dat dit het eerste jaar was zonder onze
initiële opstartsubsidie uit het Creative Challenge Call programma van het Ministerie van Economische Zaken. In The
Patching Zone praktijk is er niet veel veranderd, maar in de
Nederlandse culturele wereld is er, door het veranderde politieke en financiële klimaat, afgelopen jaar wel veel veranderd.
Hierdoor merkte we dat de fondsenwerving voor het, in 2011
geplande, Mediawerf / Streetwise Billboards project meer tijd
in beslag nam dan voorheen. Wij verwachten dat deze situatie
vaker voor kan komen in de nabije toekomst, omdat een aanzienlijk deel van onze opdrachtgevers mede-afhankelijk zijn
van maatschappelijke-, kunst-, of cultuursubsidies. Vanwege
deze nieuwe situatie is er begin 2011, in nauw overleg met

de Raad van Toezicht, gekozen voor een heel lichte bedrijfsstructuur waarbij onze overhead minimaal is, zodat eventuele perioden tussen opdrachten of projecten zo min mogelijk
kosten met zich meebrengen.
The Patching Zone; haar filosofie, portfolio projecten en ervaringen zijn, net als voorgaande jaren, regelmatig gepresenteerd aan een professioneel publiek. Er is advies verstrekt aan
professionals uit heel verschillende vakgebieden, zij toonde
interesse in onze aanpak en resultaten. In het eerste hoofdstuk vindt u een korte samenvatting van deze werkzaamheden.
De financiële rapportage en de bijbehorende accountantsverklaring zijn als aparte bijlage bijgevoegd.
Wij wensen u veel leesplezier, voor updates over onze activiteiten verwijzen we u graag naar www.patchingzone.net
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DIGITAL ART LAB
“Over een paar jaar is het Digital Art Lab een community, die zichzelf programmeert, nieuwe kennis in huis haalt en nieuwe
concepten genereert die wij kunnen doorontwikkelen naar nieuwe proposities voor onze verschillende klanten. Het Digital
Art Lab is bedoeld als een blijvend, user-driven aRt&D centrum.” – Ton Sandfort, directeur CKC Zoetermeer

SAMENVATTING VAN DIGITAL ART LAB
Opdrachtgever: Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC),
Partners:

Zoetermeer
The Patching Zone,
Gemeente Zoetermeer (projectgroep
Kenniseconomie en Innovatie,
Kunstfactor en Webbureau PLAG was
beschikbaar voor advies).

CKC is een organisatie voor kunsteducatie, die zich richt op
Zoetermeer (120.000 inwoners) en omgeving. De kernactiviteit is de vrijetijdsschool en podium voor muziek, dans,
theater en beeldende kunst. Daarnaast ontwikkelen zich
sinds 2009 de programma’s Cultuur op School.
Beschouwt men het CKC (en de kunsteducatiebranche) van
een wat grotere afstand, dan kan men niet ontkennen, dat de
programma’s (zowel artistiek, pedagogisch en didactisch),
de deelnamevoorwaarden en de organisatie traditioneel zijn.
Want er is in het afgelopen decennium veel veranderd in de
leefwereld van jongeren. Die leefwereld draait om nieuwe
media: digitale communicatie, digitale creativiteit en digitale
activiteit.
Nieuwe media zetten geen punt achter de traditionele kunstbeoefening, maar incorporeren de daarin geëvolueerde waarden en plaatsen deze binnen nieuwe dimensies. Dat geldt
zowel voor de productie als voor de distributie. De realiteit
is dat artistieke digitale producties bijna altijd cross-mediale
producties zijn. De mobiele telefoon met camera is het meest
eenvoudige, en meest verspreide productiemiddel. En zelfs
daarmee wordt al een wereldwijd bereik gehaald. Zelfs hand
held computers van miniformaat zijn uitgerust met software
voor bewerking van geluid en beeldopnamen. Onder invloed
van ICT is creatieve activiteit en de distributie van de producten daarvan een dagelijkse bezigheid geworden voor een
brede groep jongeren.
Het CKC wil veel beter aansluiten op de life style van jongeren. Met een Digital Art Lab. Daarbij gaat het lang niet alleen
om de introductie van digitale productie en verspreiding.

Het Digital Art Lab wordt een blijvende activiteit, niet naast
maar dwars op de kunstzinnige disciplines, zowel van de
Vrijetijdsschool als Cultuur op School. Cross – mediale productie en ‘re-mediation’ zijn de sleutelbegrippen voor de activiteiten in het Lab. De ‘traditionele leerlingen’ werken er samen met hun digitaal creatieve leeftijdgenoten of leggen voor
zichzelf de verbinding tussen hun kunstzinnige vrijetijdsopleiding en digitale productieactiviteit. De realiteit is, dat
kunstzinnige digitale producties bijna altijd cross-mediale

producties zijn. De activiteiten van het Digital Art Lab vinden
plaats in het Lab, in de Zoetermeerse omgeving en on line.
Met het Digital Art Lab gaat het CKC digitaal artistieke productie integreren met zijn traditionele, fysieke programma’s.
Het DAL moet een open, drempelloze vrijplaats worden binnen het CKC. Dat vereist heel wat meer dan de inrichting van
een lab.

DOELSTELLINGEN DIGITAL ART LAB
1. Vergroten maatschappelijk draagvlak door nieuwe publieksgroepen aan te spreken leren hoe het CKC nieuwe
doelgroepen binnen de Net-generatie kan bereiken en zijn
zichtbaarheid kan vergroten. Ook jongeren aantrekken die
vanuit hun cultuur minder affiniteit hebben met het CKC
2. Ontwikkeling, programmering en uitvoering van digitaal-artistieke productieactiviteit
– door zowel bestaande CKC leerlingen, nieuwe individuele jongeren als in schoolverband
3. Didactische vernieuwing
– meer initiatief bij de leerling
– de ontwikkeling en toepassing van andere, nieuwe modellen tegenover het traditionele meester-leerling model, zoals peer to peer teaching, coöperatief leren, zelfstandig leren, coaching, organische ontwikkeling i.p.v.
planning van leeractiviteiten
4. Nieuwe, flexibele organisatie van vraag en aanbod
– participatie door gebruikers in de programmaontwikkeling
– (werken in het lab) ook individueel, direct, zonder aanmelding en per keer
– direct reageren op de individuele vraag van de klant
– nieuwe verdienmodellen, hoe andere waarden te bieden en verzilveren dan direct afgeleid van de op contacturen en groepsgrootte gebaseerde prijs
5. Matchen van traditionele waarden met technologische
vernieuwing
– ‘traditionele’ docenten en leerlingen leren de nieuwe
mogelijkheden kennen van digitale techniek voor hun
vak
– ‘nieuwe’ jongeren betrekken bij digitale producties, geinitieerd vanuit de traditionele vakken
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Welkomstpage Facebook

DIGITAL ART LAB UITVOERING
The Patching Zone Digital Art Lab Team
Na een internationaal uitgezette oproep in het netwerk van
The Patching Zone is er door een klein comité een selectie
gemaakt van getalenteerde jonge professionals en stagiaires.
In algemene zin was de reikwijdte van het project en de aandachtsgebieden al vermeld in de oproep. De profielen van de
teamleden zijn tot stand gekomen na overleg met de directie
van het CKC en nauwkeurige inventarisatie van de aanwezige
vaardigheden, kennisgebieden en kunsttradities en wat er
ontbrak. Hoewel we discreet zijn over de details van de aanmeldingen willen we hier wel vermelden dat er opvallend veel
hooggekwalificeerde/getalenteerde vrouwelijke jongprofessionals, met een uitgesproken interesse voor kunstonderwijs
hun interesse toonde. Hieruit is het basisteam geformeerd
wat bestond uit Berit Janssen (DE/NL) voltooide haar Mastersopleiding en is geschoold in klassieke en experimentele
elektronische muziek, Loes Bogers (UK/NL) voltooide haar
Master opleiding media studies en werkt met interactieve media, Emoke Bada (HU) afstuderend student Master opleiding
Intermedia, specialisatie video en animatie, Linda Kronman

(FI), zij voltooide een Master studie in Culturele studies en in
interactieve media, ze werkt met fotografie en vormgeving.
Deze teamleden van het Patching Zone Digital Art Lab team
brachten een enorme diversiteit aan mediakunst, interactief
ontwerp, elektronische muziek, wetenschappelijk en sociale
kennis met zich mee. Dit team is vrij snel na de start aangevuld werd met drie (mannelijke) stagiaires van de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht, studierichting Muziek Technologie
en de Haagse Hogeschool afdeling 3-D design en gaming. Een
van de teamleden, Linda was slechts voor 1 semester beschikbaar vanwege (vooraf gepland) een gast-verblijf in Azie. Vanaf
januari 2011, werd zij opgevolgd door Inge Ploum, die zojuist haar Masterstudie Media & Cultuur afgerond had aan de
Universiteit van Amsterdam. Het Patching Zone team en het
CKC design team werden begeleid door Kristina Andersen,
een van de vaste mentoren van The Patching Zone in nauwe
samenwerking met Audrey Samson, de CKC Digital Art Labmanager.
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DIGITAL ART LAB: DE INRICHTING, INBEDDING
EN WEBSITE
Deze werkpakketten betreffen de fysieke inrichting van het
Digital Art Lab, de inbedding van het Digital Art Lab in de
organisatie en de realisatie van de algemene Digital Art Lab
website.

Inrichting
In de aanloop van de project start is er door het CKC een verbouwing gerealiseerd zodat de voormalige theater studio
gebruiksklaar was voor het Digital Art Lab. De ruimte is eenvoudig en multifunctioneel ingericht, globaal gezien is een
deel van de ruimte gereserveerd voor werkplekken met vaste
computers en een ander deel kan flexibel gebruikt worden
voor workshops, projectie en klein-schalige bewegingsexperimenten. Alle computers zijn met draadloos internet verbonden met elkaar en met de printer en gedeelde opslagschijven. Er zijn 12 werkplekken gerealiseerd. Er zijn foto en video
camera’s aangeschaft die voldoen aan de basis-kwaliteitscriteria, dit heeft als voordeel dat ze redelijk robuust zijn en
dat het niet direct uitnodigt voor diefstal. Daarnaast is er een
bescheiden elektronica werkplaats ingericht, waar gesoldeerd
en op bescheiden schaal hardware gebouwd kan worden.

Inbedding
Zoals in haar vorige projecten is The Patching Zone team voor
het Digital Art Lab ingebed in de werkomgeving van de opdrachtgever. De werkruimte, het Digital Art Lab lag in het hart
van het CKC, direct zichtbaar vanaf de entrée van het CKC.
Twee van de teamleden (Loes Bogers en Emöke Bada) werden
in Zoetermeer ondergebracht zodat ze min of meer vanzelf
een actief onderdeel van de lokale gemeenschap vormde.
In oktober 2010 volgde ieder teamlid een les bij één van de docenten uit het design team om te zien hoe de docenten te werk
gaan in het CKC, hoe ze hun lessen indelen en wat hun onderwijsstijlen zijn. Iedereen ging kijken bij een discipline waar ze
zelf weinig ervaring mee hadden, zo kwam Linda Kronman
bij de hiphop les van Timothy Kok terecht, Emöke Bada bij de
textiel les van Annelies de Graaf, Berit Janssen waagde zich
aan een les sculptuur bij Ingrid Rekers en Lennart Boers en
Loes Bogers bezochten de basgitaarles van Vincent Zaalberg.
Hier werd voor het eerst duidelijk hoeveel het Patching Zone
team ook kon leren van de vaardigheden van deze ervaren docenten, maar ook hoezeer de docenten elkaar aanvulden: ieder
design teamlid heeft een heel eigen stijl van lesgeven en uit de
verschillende samenwerkingen tijdens het pilotjaar is gebleken hoezeer zij elkaar aan kunnen vullen en ook van elkaar
hebben geleerd.
Net nadat de Patching Zone teamleden in Zoetermeer gearriveerd waren, hebben ze stadsverkenningen georganiseerd en
interviews met middelbare scholieren gehouden. De stadverkenningen leverde waardevolle informatie op over de lokale
context, het sociale weefsel van de stad en de bekendheid van
het CKC bij toevallige voorbijgangers. De videointerviews
met de jongeren boden een eerste inkijkje in de interesses en
houding van jongeren ten opzichte van (populaire) cultuur en

Muziek lessen

Textiel lessen

kunst. Uit deze interviews bleek dat Zoetermeerse jongeren
alle mogelijke hobby’s bedrijven, van ‘stunten’ (een mix van
jackass stunts en freerunning), op hoog niveau in een hiphop
crew dansen, muziek maken, rappen (en de beats hiervoor
maken), theater, toneel, game design, film maken, websites
bouwen enzovoorts. Naast deze straat interviews waren ook
de ‘floorstorm’ de Brainstorm sessies als kennismaking met
het Erasmus College, hierdoor kwam veel informatie voor
The Patching Zone leden beschikbaar over het niveau en de interesses van de kinderen en jongeren. De interview workshop
en ook de promotie activiteit voor de Krokusvakantie work-
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shops liggen in het verlengde hiervan en zijn te beschouwen
als een stukje veldonderzoek. Bovendien was de reeks Digital
Hangouts een methode om erachter te komen waarmee de
doelgroep goed te bereiken is en welke thema’s aanslaan.

Website
Er is direct na de start een logo ontworpen en een wordpress
voortgangsblog voor intern gebruik aangemaakt. Hier konden
deelnemende docenten en het Patching Zone team verslagen
van activiteiten, try-outs, inspiratie filmpjes en andere informatie delen die betrekking hebben op het project. Vervolgens
is de publieke website in de huisstijl van het CKC ontwikkeld,
vanuit de CKC website en The Patching Zone website werd
direct hier naar toe gelinked. Tijdens de officiële opening van
het Digital Art Lab op 28 oktober 2010 vond ook de lancering
van de website plaats. De functie van de website is een project
etalage en kalender voor workshops en andere evenementen.
Met behulp van categorieën worden verschillende pagina’s
gecreëerd zoals: projecten, workshops, digital hang-outs,
contact, nieuws, pers, over het lab en CKC .
Gaandeweg is extra functionaliteit toegevoegd met behulp
van plugins, een online inschrijfformulier voor de mailinglist, een aparte categorie voor het project CKC TV, en een
frontpage functie waarmee artikelen door ze te taggen als
frontpage op de hoofdpagina kunnen worden geplaatst. Op
de voorpagina staan ook de laatste video’s die zijn ge-upload
naar Youtube. Hoewel de website voldeed voor het Digtial
Art Lab pilot-jaar, is er in de loop van het project behoefte
ontstaan aan community aspecten waardoor de betrokkenheid van de doelgroep zichtbaar en toegankelijk wordt. Dit is
cruciaal voor de volgende fase van het Digital Art Lab waar de
online inbreng van- en samenwerking met de doelgroep(en)
steeds belangrijker wordt.
De gehele opstart, het innovatietraject, onze aanpak en enkele hoogtepunten uit het activiteitenprogramma van het
Digital Art Lab in de periode van augustus 2010 tot en met
december 2011 is gedocumenteerd op de website: digitalart-

lab.patchingzone.net
Bovendien heeft The Patching Zone team een impressie
van het gehele proces vastgelegd in een prachtig 9:30 minuten durende videodocument: http://www.youtube.com/

watch?v=o101HdgfKwM

Labmanager
In ons projectplan schreven we dat het CKC bij aanvang van
het Digitial Art Lab direct een labmanager aan zou stellen,
zodat de ervaringen van het project in de ontwikkelfase meegenomen konden worden bij de voortzetting van het Digital Art Lab. Bij de formulering van het functieprofiel van de
labmanager realiseerde de stuurgroep zich dat de gewenste
diversiteit aan kennis, kunde en inzetbaarheid niet zo 1-2 -3
in één persoon verenigd zijn. Maar na een uitvoerige sollicitatie procedure is in Oktober 2010 Audrey Samson door het
CKC aangesteld als labmanager. Audrey is zelf kunstdocent
aan de G. Rietveld Academie in Amsterdam en ze werkt als

mediakunstenaar. Haar bevlogenheid en kennis zijn cruciaal
geweest voor de vliegende start van het Digital Art Lab, na de
start heeft Audrey echter besloten zich weer geheel aan haar
kunstenaars cariere te wijden en is Loes Bogers, één van de
Digital Art Lab Patching Zone teamleden haar opgevolgd als
labmanager. Loes’ aanstelling nam, na het aangekondigde vertrek van Audrey, een grote continuiteitszorg voor het Digital
Art Lab weg en zodoende kon de laatste fase, de overdracht en
verdere inbedding in het CKC onder deskundige begeleiding
uitgevoerd worden.

SCHOLING EN COACHING CKC DOCENTEN
De doelen van dit werkpakket werden als volgt beschreven in
de aanvraag:
Dit werkpakket gaat over het trainen van de medewerkers en
docenten van het CKC. Door ze te introduceren in de mogelijkheden van de digitale technieken en te laten ontdekten ze
hoe ze dit konden combineren met hun eigen vak, en door ze
te trainen in een bijpassende manier van lesgeven, zullen de
medewerkers uiteindelijk in staat zelfstandig functioneren.
In de volgende paragrafen doen we verslag van het werkpakket rondom de selectie en installatie van het CKC docenten
team voor het Digtial Art Lab en het trainen van de medewerkers en docenten van het CKC.

Introductie workshop
27 September 2010
Deelnemers: 34 personen
(waarvan 28 CKC docenten en werknemers)
Hiermee voldoen we ruimschoots aan het streefaantal zoals
we in het project voorstel geformuleerd hadden: minimaal 1
CKC docent per vakgroep (15), medewerkers afdeling marketing, verkoop & communicatie (2), technisch assistenten
CKC (2), en de labmanager (1) betrekken.
Het CKC heeft een interne oproep uitgezet onder de kunstdocenten, medewerkers Marketing Verkoop en Communicatie
en de technische medewerkers, de respons op deze oproep
was boven verwachting (36 aanmeldingen) deze grote groep
uitgenodigd voor de eerste introductie workshop. Op 27 september 2010 vond de introductieworkshop plaats waarin
het project aan de mogelijk deelnemende docenten en medewerkers van het CKC werd gepresenteerd. De labmanager,
projectmentor en het Patching Zone team werd voorgesteld
aan de docenten, en er werd een introductie gegeven met
voorbeelden van het soort van creatieve praktijk dat wordt
beoogd voor het Digital Art Lab als Research & Development
omgeving. De twee teams (CKC medewerkers en Patching
Zone team) maakte kennis met elkaar via een ‘social tagging’
– een visuele representatie van een kennismakingsronde, zie
af beelding – workshop geleid door Ralph Boeije. Ieders verwachtingen, fantasieën en wensen over het project werden
gedeeld.
Na het ‘social tagging’ werden de vier expert thema's uitgelegd (zie 2.3). Na een bondige uitleg van de thema's volgde de
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en technologie, van te voren waren enkele festival activiteiten
geselecteerd die aansloten bij de interesses van de deelnemers.
Vanaf dat moment hebben de docenten van het designteam
steeds als peers met de Patching Zone mensen gewerkt, er is
een constant leerproces ontstaan waar de jongeren, stap voor
stap, ook een onderdeel van het peer leer proces werden.

DIDACTISCHE TRAINING
De doelstelling van dit werkpakket, zoals het in de aanvraag is
beschreven, behelst de volgende activiteiten:
– De teamleden van The Patching Zone zullen een didactische training verzorgen.
– Het CKC deelnemers zullen kennismaken met nieuwe didactische werkwijzen.
– De deelnemers aan de training zullen een terugkoppeling
geven aan collega’s waar relevant.
Wat betreft het aantal deelnemers stelde we ons tot doel dat er
er minimaal 1 docent per vakgroep (15), medewerkers afdeling marketing, verkoop & communicatie (2), technisch assistenten CKC (2), en de labmanager (1) bij betrokken waren.

eerste brainstorm sessie. De eerste gezamenlijke brainstorms
van Patching Zone team en de CKC docenten was een veelbelovende aanzet. Aan het einde van de dag konden docenten
aangeven of ze interesse hadden om deel te nemen aan het
project. Uit de geïnteresseerde docenten is door de directie
van het CKC een selectie gemaakt. De vaste kern van het designteam bestond uit 12 mensen, hier schoven regelmatig geinteresseerden docenten (als verstekeling) bij aan zodat er in
totaal meestal 15 a 16 docenten meewerkten. Daarnaast was
de afdeling marketing, verkoop en communicatie (MVC),
educatie en het technisch productieteam vertegenwoordigd
in het designteam. Op incidentele basis werd dit team aangevuld met overige docenten, deze hebben we niet in onze tellingen meegenomen.

“Voor mij is het meest opmerkelijke aspect van het Digital Art Lab
project om te ervaren hoe open en competent de CKC-docenten
zijn waarmee we werken. Zij hebben allemaal een achtergrond in
verschillende disciplines en dragen zulke verschillende dingen bij
aan het project met zoveel enthousiasme. Het is erg bemoedigend
om te zien hoe gedreven mensen eigenlijk zijn om nieuwe dingen te
leren en die vervolgens op een creatieve manier te verweven in hun
eigen werk en onderwijspraktijk. De interesse wekken van jongeren die het monopolie schijnen te bezitten op wat cool is en denken
dat ze alles al weten is de grootste uitdaging. Maar daardoor geeft
het des temeer voldoening als ze nieuwe ideeën bedenken en trots
zijn op wat ze samen hebben gemaakt.” – Loes Bogers, teamlid van
The Patching Zone, april 2011.
In aanvulling op de introductieworkshop is er een excursie
naar Today’s Art Festival georganiseerd voor het gehele team
van het designteam(docenten) en Patching Zone team. Voor
veel van de docenten was dit een eerste introductie van kunst

Als graadmeter voor de deskundigheidsbevordering onder
het CKC design team (het team van docenten en overige CKC
medewerkers in het Digital Art Lab) werd er tijdens het project drie keer een enquête afgenomen. Deze zogenaamde nul
meting, mid-term meting en eindmeting zijn als indicatoren
gebruikt voor de aansturing van het project en leveren uiteindelijk inzichten op over de ontwikkelde kennis en vaardigheden. De gestelde vragen besloegen verschillende categorieën
en zijn in de onderstaande grafieken weergegeven. Zo werd
aan de docenten van het design team gevraagd naar de rol van
digitale technieken in hun werk (Grafiek 1). Grafiek 2 geeft de
docenten’s beleving van samenwerking tussen verschillende
disciplines weer. De verwachtingen en interesses rondom
nieuwe onderwijsvormen zijn weergegeven in Grafiek 3. De
enquêtes zijn toegespitst op de training van de docenten en
daarom ook alleen afgenomen onder de docenten. Uit deze
reeks van enquêtes, waarvan er één aan het begin van het jaar,
één aan het einde en één halverwege het jaar werd afgenomen, komen een aantal opvallende zaken naar voren zoals de
verwachtingen voor amateurkunstonderwijs in de toekomst
waarbij samenwerking met andere kunstdisciplines en het
gebruik van media technologie steeds onderstreept wordt.
Verder verwachten vrijwel alle docenten dat nieuwe vormen
van kunstonderwijs hun intreden zullen doen in de directe
teokomst.
De grafieken geven de belangrijkste uitkomsten van onze effectmetingen weer. Deze metingen zijn gedaan in de vorm
van enquêtes op drie momenten bij aanvang (blauw) halverwege (rood) en bij afronding (groen) van het Digital Art Lab
pilot project.

The Patching Zone _ JAARVERSLAG 2011_ Pagina 9

Start
Midterm
End

Start

Midterm
0

4

2

6

8

10

End

Grafiek 1. Het belang van digitale technieken voor het amateurkunst onderwijs, gemeten bij aanvang van het project,
halverwege het project en bij de afronding van de project
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Design-Cycle (expertworkshop)
In de eerste maanden van het project trainde het team van The
Patching Zone, samen met een groep externe specialisten, de
speciaal geselecteerde docenten van het CKC. Er werd een serie expert workshops georganiseerd, waarbij de ontwikkeling
van de technische kennis van de docenten centraal stond. Het
programma bestond onder ander uit de ‘one-minute’ videoworkshop geleid door video-kunstenaar Vivian Wenli Lin,
een ‘Arduino’ (speciale software voor het programmeren van
mini-computers) workshop, geleid door Dave Young en een
game-design workshop, geleid door Matt Adams van Blast
Theory (UK). De resultaten van elke workshop genereerden
nieuwe ideeën en concepten voor innovatieve crossdisciplinaire workshops en lessen voor de primaire doelgroep van
het project, te weten: jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Vanaf
oktober zijn deze experimentele nieuwe onderwerpen geïntroduceerd bij en getest door jonge leerlingen van het CKC.
Tijdens de Krokusvakantie zijn deze onderwerpen nog verder
uitgewerkt voor middelbare scholen en jongeren uit de stad,
via deze hands-on aanpak maakte de design team leden al
doende kennis met een nieuwe vorm van leren: peer teaching.
1. De vier design cylci die plaatsvonden in de eerste helft van
het project beslaan de velden: video, geluid, motion tracking en gaming. Het patroon van iedere cyclus is min of
meer identiek; iedere cyclus van een bepaald thema begint
met een tweedaagse workshop voor het designteam waarvoor een (nationale of internationale) expert op het betreffende gebied wordt uitgenodigd om concepten, toepassingen en daarmee vanzelf ook techniek en werkmethoden
over te brengen aan het team. Circa tien designteamleden

Design Cycle

doen steeds mee aan deze workshops, afhankelijk van interesse en beschikbaarheid. Over het algemeen waren er
meer geïnteresseerden dan er plaatsen beschikbaar waren
in de workshops. Om meerdere mensen te kunnen betrekken bij het project werd hierin afgewisseld. Het Patching
Zone team is ook aanwezig bij iedere workshop, in eerste
instantie om het workshop-proces zo goed mogelijk te begeleiden (helpen, vragen beantwoorden enzovoorts) maar
ook om zelf nieuwe vaardigheden op te doen. In de daarop
volgende dagen werkten de docenten aan de verfijning van
de vaardigheden die ze in de expert workshop opgedaan
hadden. Bij de expertworkshop wordt er relatief veel tijd
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aan mediavaardigheden besteed, in de volgende stappen
verschuift de focus naar de creatieve en artistieke toepassingen. Na de expertworkshop werkte het Patching Zone
team verder met het designteam aan de volgende stappen.
2. In de week na de expert workshop volgde steeds een feedback sessie, waarin het Designteam en het Patching Zone
team de workshop evalueert en nadenkt over de mogelijke leervormen die uit de nieuw verworven vaardigheden
kunnen voortvloeien. Iedere docent (soms in groepjes van
2) brainstormt samen met een Patching Zone’er over nieuwe lesformats. In de ideeën die hier worden gegenereerd
worden verbindingen gelegd tussen de eigen discipline/
onderwijspraktijk en hoe deze verrijkt kan worden met
digitale technologie, maar er worden ook geheel nieuwe
‘losstaande’ formats worden bedacht, zoals een CKC TV
kanaal.

Thema: Video
25 en 26 Oktober 2010
Deelnemers: 9 Docenten + PZ team expert Videokunstenares
Vivian Wenli Lin
Techniek:
video the one minutes

3. Kort hierna werden de eerste try-outs georganiseerd voor
de meest levensvatbare leerconcepten. In een try-out: een
testworkshop waarin de docent het concept uittest met
zijn/haar bestaande leerlingen, wordt bekeken waar nog
ruimte is voor verbetering in de formule. Enkele try-outs
waren eenmalig (bijvoorbeeld een gaming workshop van
twee uur), andere vroegen om een langere testperiode en
werden daarvoor meer structureel ingepland: bijvoorbeeld
de interactieve dansworkshops Wii Control Dance en Digitaal Danstheater, waarin met een bestaande dansgroep
een gedeelte van het lesuur werd besteed aan een interactief dansstuk dat zou worden gepresenteerd in de eindvoorstelling dans. Deze try-outs worden geëvalueerd en er
wordt bepaald wat de volgende stap is voor het format.
Expertworkshop video

4. Na een succesvolle try-out wordt een workshop, les, maak
of doe sessie ook aangeboden aan het publiek buiten het
CKC, bijvoorbeeld tijdens open workshops in de Krokusvakantie, voor scholen, bijvoorbeeld in de Ludieke Week
van het Erasmus College, of aan andere organisaties zoals
Informatiecentrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ). Als
het concept levensvatbaar lijkt, wordt het ingevoerd in de
Product Machine, hierover later meer.
Evaluatie van de cycli is een vloeiend en terugkerend proces
dat een open atmosfeer waarborgt en creativiteit stimuleert.
Omdat workshop formules steeds kritisch bekeken worden
zijn ze ook gedurende de hele cyclus in beweging. Dit maakt
niet alleen de uiteindelijke workshop concepten beter, maar
draagt ook bij aan het leerproces dat het Designteam doormaakt. Door steeds te kunnen ervaren, reflecteren, verwerken en conceptualiseren en toepassen (en daarmee opnieuw
ervaren) beklijft het geleerde geleidelijker en beter.

Thema: Interactiviteit en geluid
11 en 12 november 2010 (met later een aantal vervolg dagen voor de betrokken docenten)
Deelnemers: 9 docenten + PZ team
Expert:
Mediakunstenaar Dave Young
Technieken:
Processing (visuele programeertaal), basis
principes electronische circuits en combinatie
van beide

Expertworkshop interactiviteit en geluid
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Thema: Motion Tracking
2 en 3 december 2010
Deelnemers: 10 docenten + PZ team
Experts:
Joris Weijdom en Machiel Veltkamp van
onderzoeksgroep Virtual Theater HKU.
Techniek:
tracking met behulp van een webcam en de
software Isadora

project bijgesteld. In plaats van het game event werd er een
dansgame ontwikkeld door Peter Bogman, een afstudeerder
van de Haagse School die gespecialiseerd is in game ontwikkeling. In zijn zeventien weken durende afstudeer periode
kreeg hij de opdracht een game te ontwikkelen met behulp
van Nintendo Wii controllers. Samen met 2 CKC docenten
en 2 Patching Zone teamleden werd aan deze ‘Break it Down’
dans instructie game gewerkt. De kennis en ervaringen die
zijn opgedaan in de game workshop werden geïntegreerd in
een nieuw product dat uiteindelijk als promotie- en workshop materiaal van het Digital Art Lab zou dienen. Naast de
ontwikkeling van deze Wii game, is een workshopformat uit
deze expert workshop ontstaan. De workshop ‘Design Your
Own Game’ is zowel in- als extern getest en zal het komende
cursusjaar (2011-2012) als nieuwe cursus worden aangeboden.

SAMENWERKING

Expertworkshop tracking

De thematische opbouw van de didactische training heeft
bijgedragen aan het vloeiende verloop van de samenwerking
en de ontwikkeling van de cross-media producties. In deze
werkvorm wordt aandacht besteed aan de context van een
thematisch veld, waardoor de kennis (verworven in de expert
workshops) geleidelijk in het werkveld van de CKC docenten
werd ingezet en nieuwe invalshoeken introduceerde voor
kunstonderwijs.

Thema: Games
27 en 28 januari 2011
Deelnemers: 7 docenten van het Designteam+ PZ team
Expert:
Matt Adams, Blast Theory (GB)
Expertworkshop games

Bijna alle docenten moesten op een bepaald moment uit hun
comfort zone stappen tijdens dit project, hetzij omdat ze opdrachten uitvoerde waar ze nog onbekend mee waren qua
techniek of onderwerp. Het was voor veel docenten een uitdaging als ze, als docent, voor een groep stonden terwijl ze
zelf maar nauwelijks kennis van zaken hadden naar hun eigen
idee. Het designteam waardeerde de ondersteuning van de
jong professionals en supervisor van The Patching Zone, die
het enthousiasme en motivatie stimuleerden.

De workshop werd afgesloten met een brainstorm over de
ontwikkeling van een game in het Digital Art Lab. Ideeën
werden gegenereerd voor een thema voor de game en de rollen van iedere deelnemer werd gedefinieerd. Dit conceptuele
ontwerp zou als opzet dienen voor de verdere ontwikkeling
van de game.

De terugkoppeling bleek voor zowel het Design Team als het
Patching Zone Team van groot belang, omdat dit beide partijen in staat stelde hun observaties in de verdere ontwikkeling van een workshop te verwerken. Deze feedbackmomenten stimuleerde de open atmosfeer en het wederzijds respect,
wat gunstig was voor de intrinsieke motivatie. De intrinsieke
motivatie bleek over het algemeen de grootste drijfveer voor
de docenten om de thematische cycli succesvol af te ronden.
De terugkoppeling droeg ook bij aan de ontwikkeling van
experimentele en creatieve didactische methoden. De CKC
docenten waren niet bang voor nieuwe stof en methoden, ze
toonden veel flexibiliteit in het vergaren van nieuwe vaardigheden. Vanwege het sterke creatieve vermogen van de docenten, waren zij in staat direct de nieuwe kennis om te zetten
naar workshop ideeën. De creativiteit van de docenten leidde
soms tot een overdaad aan goede ideeën, waardoor niet ieder
idee volledig kon worden uitgewerkt.

Hoewel het initiële plan was om een RFID game te ontwikkelen voor het eindevenement, werd dit plan gedurende het

De gezamenlijke inspanning van zowel het Design Team
als Patching Zone team had een positief effect op het gehele
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leerproces. Voor design teamlid Kim Wijsbeek (game design,
“Break it Down”) heeft het project een grote verandering in
zijn perceptie van de bedrijfscultuur teweeg gebracht, de docenten die zijn samengebracht in dit project hebben ervoor
gezorgd dat zijn horizon is verbreed, hij nieuwe perspectieven heeft verkend en op veel nieuwe ideeën is gekomen die hij
anders nooit zou hebben bedacht.

CROSS-MEDIA PRODUCTIES

Onderwijsstijlen en presentatietechnieken

Producties CKC leerlingen

Uit de interviews die Loes Bogers met ArijJan Verboon van
Kunstfactor heeft afgenomen blijkt heel sterk hoezeer docenten andere onderwijs- en presentatiestijlen hebben opgepikt van elkaar, de cursisten en het Patching Zone team. In
de online documentaire en de rapportage die gemaakt is door
Kunstfactor worden de verwachtingen, wensen en conclusies
van alle deelnemers uitgelicht. De nieuwe rol die de designteam docenten kregen vergde ook nieuwe vaardigheden op
terreinen die niet altijd vanzelfsprekend waren voor kunstdocenten oude stijl, denk hierbij bijvoorbeeld aan presentatie
vaardigheden: Zelfverzekerd voor een groep kunnen staan en
je boodschap overbrengen op een overtuigende manier. Daartoe heeft het Patching Zone team op 5 april een korte workshop gegeven waarin het designteam en het Patching Zone
team kritisch hebben gekeken naar elkaars presentatietechnieken en elkaar feedback hebben gegeven op verbeterpunten. Daarna is nogmaals een vervolg presentatie training gehouden, waarbij de presentaties van de designteamdocenten
aan hun collega’s bij de jaar opening in September de leidraad
vormde. Ook hier werden, zoals bij veel van de Digital Art
Lab activiteiten twee vliegen in een klap geslagen: goede presentatie technieken zijn belangrijk voor de initiërende docent
terwijl de presentaties bijdragen ook bij aan het creëren van
draagvlak en kennisoverdracht binnen de organisatie.

Het beoogde doelen van dit werkpakket waren:
– Leerlingen en docenten zullen samen werken aan producties, en worden daarbij begeleid door een coach van The
Patching Zone.
– Participatie in opzet van de producties door minimaal 15
docenten en 45 leerlingen.
– Participatie in de uitvoering van de producties door minimaal 150 leerlingen.

Dit werkpakket draaide om het gebruik van het Digital Art
Lab en het maken van producties. De docenten van het CKC
gaan de in de workshop en training opgedane kennis in de
praktijk brengen. Hierbij worden ze nog steeds begeleid door
de studenten van The Patching Zone. De volgende sub-werkpakketten worden in onze aanvraag benoemd:

Zoals eerder aangegeven zijn er in de Design Cylci experimentele concepten uitgewerkt, door de designteam docenten in
samenwerking met The Patching Zone, waar nieuwe inhoudelijke cursus of workshop concepten uit ontstonden. Al deze
cross-media producties staan hieronder in chonologische
volgorde kort samengevat, voor de volledige beschrijving verwijzen we u graag naar de bijlagen.
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The Classic Clip
(voorheen: “Deze muziek doet mij denken aan...” of
“Cellofilms”)
1/12/2010 tot 23/02/2011
Deelnemers: 17 individuele deelmeners x3,
CKC leerlingen van 6-18 jaar oud
Docenten:
Romke Schram, Patching Zone team
Bezoekers:
55
Discipline:
Muziek & Film
Duur:
December -Februari
3x15 min per deelnemer tijdens cello lestijd, plus 3 uur huiswerk;
1 December: 17 deelnemers – 30 minuten in het digital art lab
3-5 Januari: 8 deelnemers – 15 minuten tijdens cello lestijd,
sessie over filmen
5-7 Januari:
10 deelnemers – 15 minuten tijdens cello lestijd,
sessie over filmen
10 Januari:
6 deelnemers 18:00-21:00u Workshop editing;
12 Januari:
6 deelnemers 13:00-15:30 u en 6 deelnemers
15:30-18:00u Workshop editing;
16 Februari: 17:00-18:30u Generale repetitie met video’s;
21 Februari:
18:30-19:30u Voorspeelavond in het auditorium
Deze workshop is ontworpen naar aanleiding van de didactische training ‘video’ en heette voorheen ‘Muziek als Film,’
omdat het medium film (video) met de kunstdiscipline muziek combineert. Na verdere uitwerking van het concept,
heeft deze workshop de werktitel ‘The Classic Clip’ gekregen.
Deze werktitel sloot beter aan bij het doel van de workshop: de
verbeeldingskracht van muziek vertalen in eigen beeldmateriaal. Samen met een coach van het Patching Zone Team ontwikkelde een Cello docente (Romke Schram) deze workshop,
waarbij zowel de visuele associaties als het muzikale tempo
worden onderzocht. Studenten wordt gevraagd het muziekstuk dat zij in de cello lessen leren, te vertalen naar film. Dit
houdt in dat het ritme, de editing en de totale lengte van de
film moet worden afgestemd op het desbetreffende muziekstuk. De uiteindelijke film is geluidloos en wordt gepresenteerd en muzikaal ondersteund in een eindvoorstelling.

Storyboarding workshop

Editing workshop

Cello Docente Romke Schram:
“Wat ik heb geleerd in het Digital Art Lab: samenwerken met docenten van andere kunstdisciplines, nieuwe pedagogische doelen
te stellen, nieuwe competenties en ervaringen als docente.” (7 Juni
2011)

Eindpresentatie
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CKC TV
09-12-2010 tot 04-02-2011
Deelnemers: 2 CKC leerlingen (leeftijd 16-18 jaar)
Discipline:
T V & Journalistiek
Docent:
Timothy Kok en Patching Zone team
Duur:
9 December 2010: 2 deelnemers, 19:00-21:00u,
introductie in DAL;
11-12 December: 2 deelnemers, 18:00-22:00u,
film sessie op locatie;
7 Januari 2011: 2 deelnemers, 180 minuten, edit sessie in DAL;
4 Februari:
2 deelnemers, 90 minuten, edit sessie in DAL.
Net als 'The Classic Clip' en 'Video voor Kunstenaars,' is CKC
TV ontworpen na de expert workshop 'video'. Anders dan
de bovengenoemde 2 workshops, kan CKC TV in principe
aan iedere willekeurige CKC cursus worden gekoppeld. Het
workshopmodel is dus kunstdiscipline onafhankelijk en een
aanvulling op het huidige aanbod van het CKC.
CKC TV is een workshop waarbij de deelnemers korte video
reportages leren te maken. De participanten leren interview
technieken, een nieuwsitem te maken, deze filmisch vast te
leggen en te editen. De video reportages beslaan zowel CKC
gerelateerde als niet-gerelateerde evenementen. Hierbij kan
gedacht worden aan een reportage van een CKC toneelstuk,
maar ook aan een bulletin over een Zoetermeerse bandwedstrijd. De deelnemers leren op deze manier zelf actueel
nieuwswaardig materiaal te vinden, dit materiaal betrouwbaar en onpartijdig te documenteren en toestemming te
vragen voor het uitzenden van hun reportages. Ofwel, deelnemers leren aan welke eisen een goed nieuwsitem moet voldoen en hun materiaal via het CKC TV YouTube kanaal uit te
zenden.
Omdat de deelnemers na de hierbovengenoemde spoedcursus over de noodzakelijke journalistieke vaardigheden beschikken, kunnen zij in hun vrije tijd zelf aan de slag gaan. Het
CKC TV realiseert op deze manier het Open Lab aspect van
het Digital Art Lab.

Krokusvakantie
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Sound Machines: Build Your Own Synthesizer
18-01-2011
Deelnemers:
Discipline:
Docent:

Duur:

7 CKC deelnemers, leeftijd 10-47 jaar.
Interactiviteit & Geluid
Vincent Zaalberg (basgitaardocent),
later verder ontwikkeld met Heike Rabe
(keramiekdocente) en Patching Zone coaches
Lennart Boers en Berit Janssen
eenmalig, 180 minuten

Deze workshop is ontwikkeld na aanleiding van de 'interactiviteit en geluid' didactische training. De onderstaande omschrijving beslaat louter de interne workshop. Dit wil zeggen
dat 'Sound Machines: Build Your Own Synthesizer' alleen
voor CKC studenten was bedoeld. Na het succes van deze
workshop, is deze vervolgens doorontwikkeld en gehouden
voor zowel intern als extern publiek.
Op dinsdagavond 18 Januari 2011 (18.00 – 21.00 uur) hielden gitaar docent Vincent Zaalberg en Patching Zone coach
Lennart Boers een gratis proef-workshop waarbij zelf een
synthesizer gebouwd kon worden. Er was veel belangstelling
voor deze workshop: drie dagen na de publicatie van het persbericht was de workshop al vol.
Het publiek was grotendeels man, slechts 1 vrouw nam deel
aan de workshop. De leeftijd varieerde van 8 jaar tot 45 jaar.
Dit duidde aan dat een technische interesse in geluid/muziek niet zozeer leeftijd gebonden was. De 'Sound Machines:
Build Your Own Synthesizer' workshop had als doel de deelnemers zelf een simpele synthesizer te laten bouwen. Door
te kijken naar de technische opbouw van een synthesizer en
zelf eentje te bouwen, leerden de deelnemers de werking van
een synthesizer te begrijpen. Het bouwen van de synthesizer
gebeurde stapsgewijs. Deze stapsgewijze aanpak verzekerde
dat de deelnemers het doel van iedere component en iedere
handeling begrepen. Digital Art Lab manager Audrey Samson ondervroeg de deelnemers of zij bereid zouden zijn om in
het vervolg een kleine financiële contributie te betalen, zodat
zij hun eigen synthesizer mochten houden. Alle deelnemers
zagen geen bezwaar, daardoor zou in vervolg workshops een
kleine financiële contributie (ongeveer 10 euro voor materiaalkosten) van de deelnemers worden gevraagd. Het enthousiasme voor deze workshop was behoorlijk groot. Alle deelnemers gaven aan dat zij een soortgelijke vervolg workshop
in de toekomst ook zouden volgen. In de krokusvakantie zou
een vervolg workshop genaamd ‘Sound Machines’ voor extern publiek worden gehouden.

Build Your Own Synthesizer

Build Your Own Synthesizer met volwassenen
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Wii Dance
25-11-2010 tot 11-6-2011
Deelnemers: 6-9 CKC leerlingen per keer, totaal ,
leeftijd 9-18 jaar.
Discipline:
Dans & Muziek
Docenten:
Melanie Sloot (jazz ballet docente) en Patching
Zone coach Berit Janssen
Duur:
November 2010 – Juni 2011
25 November: 9 deelnemers (leeftijd 9-10)
20 minuten in het DAL
15 December: 8 deelnemers (leeftijd 16+)
20.00-21.00u in het DAL
19 Januari '11: 8 deelnemers (leeftijd 16+)
20.00-21.00u in het DAL
14 Mei:
8 deelnemers (leeftijd 16+)
20.00-21.00u in het DAL
11 Juni:
8 deelnemers (leeftijd 16+)
10.00-22.00u in het Stadstheater
Bezoekers:
Totaal 814 (311 bij de eerste voorstelling en 503
bij de tweede voorstelling )

wii dance tryout 19 jan

De Wii Dance workshop is ontwikkeld na aanleiding van de
demonstratie van Frank Baldé (STEIM) door jazz ballet docente Melanie Sloot en Patching Zone coach Berit Janssen.
In de lessen moeten de deelnemers diverse oefeningen doen
om te ondezoeken hoe beweging kan worden vertaald naar
geluid. Het resultaat: het maken en opvoeren van een multimedia eindvoorstelling.
In deze voorstelling worden de lichaamsbewegingen als het
ware omgezet naar muziek.

Krokus vakantie
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Digitaal Danstheater
14 December 2010 tot 11Juni 2011
Deelnemers: 8
Discipline:
Dans & Tracking
Docenten:
Nicolet Sudibyo (docente klassiek ballet),
jazz docente Melanie Sloot en collega dansdocenten en Patching Zone coach Loes Bogers
Duur:
Iedere dinsdagavond tijdens de balletles van
20:30-21:00u (maart tot juni) en tijdens generale repetitie en eindvoorstelling in het Stadstheater in Zoetermeer op 10 en 11 juni.
Bezoekers:
(zie wii dance)
De Digitaal Danstheater workshop combineert dans, tracking
en data visualisatie software met Processing. Tijdens deze
workshop maken leerlingen kennis met de interactieve mogelijkheden die de computer biedt om een dansvoorstelling te
verrijken. Onderzocht wordt hoe interactieve beelden en geluid in het 'dansverhaal' kan worden geïntegreerd.
Dit workshopmodel is ontstaan na aanleiding van de didactische training in de ‘tracking’ expertworkshop door CKC docente klassiek ballet Nicolet Sudibyo en Patching Zone coach
Loes Bogers. Door te experimenteren met dans en technologie zou aan het eind van de workshop een interactieve dansvoorstelling worden opgevoerd. Deze productie heeft een
intensief ontwikkelingsproces gehad, waarbij veel tijd werd
gestoken in experimenteren en conceptualiseren. Deze opzet
bood de ruimte die nodig was om creativiteit en flexibiliteit te
waarborgen.
Voor het experimenteren en conceptontwikkeling werd nauw
samengewerkt met andere dansdocenten. Waar leerlingen in
een reguliere dansles met name hun danstechniek en expressie trainen door de choreografie van een docent na te doen
wordt ze in deze workshop gevraagd om actief mee te denken
over het verhaal dat ze vertellen en hoe ze dat kunnen vertellen, met de extra moeilijkheid dat een van de ‘dansers’ op
het toneel een door een computer gegenereerd beeld is. In de
eindvoorstelling zouden alle dansgroepen van het CKC (van
jong tot oud, van flamengo tot hip hop) samen 1 performance
geven. Het stuk werd goed ontvangen. Het publiek waardeerde de vernieuwing en deze nieuwe manier van opvoeren.
Docente Nicolet en coach Loes waren ook zeer tevreden met
het eindresultaat van deze eerste try-out periode. Dit project
vormde de inspiratie voor het gelijknamige workshopmodel
'Digitaal Danstheater' dat ook werd aangeboden tijdens de
Krokusvakantie en in de Erasmus Projectweek.

Experimenten digitaal danstheater

Repeteren in het lab

Klassieke Dans Docente Nicolet Sudibyo:
“Voor mij kwam naar voren dat leren iets is wat je samen doet. Het is een wijds, rijk, creatief en
flexibel proces dat je doet door te experimenteren.” (7 Juni 2011)
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One Minute Video: The Long Take – Sessie 1 en 2
26-11-2011 tot 14-01-2011 en 15-02-2011 tot 18-03-2011
Deelnemers: Sessie1:
7 CKC cursisten (leeftijd 50+)
Sessie 2:
13 CKC cursisten (leeftijd 50+)
Discipline:
Video & Beeldende Kunst
Docenten:
Heike Rabe (keramiekdocente) en Patching
Zone coach Loes Bogers
Duur:
Sessie 1
26 November 2010: 4 cursisten, 120 min. in het DAL
10 December: 5 cursisten, 150 min. in het DAL
14 Januari 2011: 7 cursisten, 150 min. in DAL
Sessie 2:
11 Maart:
13 cursisten, 180 min. tijdens reguliere les
18 Maart:
13 cursisten,
180 min. in het DAL tijdens reguliere les
24 Maart:
13 cursisten & 200 bezoekers,
180 min. in CKC Theater

Sessie 1:

Naar aanleiding van de expert workshop 'one-minute video,'
ontwikkelde Heike Rabe samen met Loes Bogers de workshop
genaamd 'One Minute Video: The Long Take.' Deze workshop
bestaande uit 3 sessies van 3 uur draait om video technieken
en de integratie daarvan in beeldende kunst lessen. De workshop geeft de deelnemers de mogelijkheid om hun werk op
een andere manier te exposeren. Niet op een statische, maar
op een dynamische audio-visuele manier waardoor het werkt
vanuit diverse invalshoeken kan worden beschenen.
Deze workshop is bedoeld voor iedereen met een interesse
in beeldende kunst (inclusief schilderen, beeldhouwen, sieraden maken en textiel) en een onderzoekend karakter. Geen
voorkennis wordt van de deelnemers vereist. Hoewel de
workshop voor volwassenen is ontwikkeld, kan het model
geschikt worden gemaakt van andere doelgroepen. Zoals de
naam aangeeft, zullen de deelnemers zelf een 1 minuut durende video over hun eigen werk maken. In 5 lessen leren zij
de basis principes van video productie. De deelnemers zullen
in staat zijn te filmen, film technieken toe te passen, storyboard te maken, editen en het exporteren van het materiaal.

Sessie 2:

Alle video’s werden getoond tijdens een feestelijke opening
in een tot de nok toe gevuld CKC Theater op 24 maart.

Keramiek docente Heike Rabe:
“Het Digital Art Lab in een aantal woorden: nieuwe dingen leren, enthousiasme, samenwerking,
open, nieuw inzicht op lesgeven en het geven van presentaties. Ook heb ik geleerd dat je als docent
niet alles hoeft te weten, maar dat je alleen de creatieve processen moet wateren.” (7 Juni 2011)
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Theater Brainstorm
14 & 18 April 2011
Deelnemers: 7 CKC leerlingen
Discipline:
Theater & Video
Docenten:
Derk's theater groep, Patching Zone coaches
Loes Bogers, Inge Ploum
Duur:
14 April:
7 leerlingen, 16.00-17.00u in het DAL
18 April:
7 leerlingen, 18.00-19.30u in het DAL
Deze 2 sessies waren hoofdzakelijk bedoeld om te onderzoeken hoe video het bestaande theaterstuk Derk Oudshoorn
kon verrijken. Begeleid door Patching Zone coaches Loes Bogers en Inge Ploum werd in de eerste sessie van 14 april 2011
besproken wat Derk's theater groep voor ogen had en werd
gekeken naar de wensen van alle deelnemers. In deze sessie
kwam naar voren dat video/film moest worden ingezet om
het psychologische effect van het theaterstuk te vergroten.
Video zou bijvoorbeeld het onderbewuste van een karakter
uitvergroten. Deze eerste sessie kan worden gezien als een
voorbereiding op de daadwerkelijke brainstorm sessie van 18
April.
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PRODUCTIES scholieren PO/VO
In het projectplan schreven we dat in dit werkpakket scholieren en docenten zullen samen werken aan producties, en worden daarbij begeleid door een coach van The Patching Zone.
Wij stelde ons ten doel dat er door minimaal 200 scholieren
geparticipeerd zou worden.
In deze paragraaf beschrijven we de media producties waarin
scholieren en docenten van het voortgezet onderwijs samen
werken aan een Digital Art Lab project. Zij worden daarbij begeleid door één of meerdere coaches van The Patching Zone en
docenten van het CKC. Anders dan de producties uit de vorige
paragraaf betreft deze paragraaf producties voor een externe
doelgroep, die tot nu toe nog niet tot het klantenbestand van
het CKC behoort. Het totaal aantal pariciperende scholieren
binnen dit werkpakket is 1247.

Erasmus Brainstorm
17 maart, 31 maart en 7 april – in totaal 6 sessies van 2 uur
Deelnemers: 105 deelnemers (12-18 jaar)
Duur:
17 Maart 2011: 34 deelnemers opgedeeld in 2 groepen,
10.00-12.00u in het DAL
31 Maart:
31 deelnemers opgedeeld in 2 groepen,
10.00-12.00u in het DAL
7 April:
40 deelnemers opgedeeld in 2 groepen,
10.00-12.00u in het DAL
Ter verkenning van de eventuele mogelijkheden voor een
structurele samenwerking met het Erasmus College (en andere middelbare scholen in Zoetermeer) werden een aantal
brainstorms georganiseerd. Dit waren korte workshops van
ongeveer een uur in videojournalistiek en virtueel theater.
Deze brainstorm sessies boden niet alleen beter inzicht in de
doelgroep van het Digital Art Lab, maar tevens de mogelijkheid om de drempel om ‘zomaar het Digital Art Lab binnen te
lopen’ te verlagen. Alle coaches van de Patching Zone waren
betrokken bij deze evenementen.

Videojournalistiek

Videojournalistiek
In de workshop ‘Videojournalistiek’ worden de deelnemers
opgeleid tot zowel journalist, cameraman/vrouw als geïnterviewde. In 3 korte sessies leren de deelnemers allerlei vaardigheden die van toepassing zijn in broadcast journalistiek. In de
‘geïnterviewde’ sessie leerden de leerlingen de vragen van de
interviewer zo veel mogelijk naar hun eigen hand te zetten.
In de ‘interviewer’ sessie leerden de deelnemers diverse interview technieken, zodat zij de juiste antwoorden op hun vragen krijgen. Tenslotte leerden de deelnemers in de ‘camera’
sessie met een camera om te gaan.

Virtueel Theater
In de workshop ‘Virtueel Theater’ maakten de deelnemers in
één uur kennis met de mogelijkheden die de computer voor
theater kan bieden. Door gebruik te maken van interactieve
(video)beelden, webcams en een dataprojector, werden korte
scènes gecreëerd waarin video/beeld/spel/decor en spelers

Virtueel Theater

samenkwamen. Deelnemers leerden een korte scène te ontwerpen naar aanleiding van een mini-scenario. In korte tijd
moesten zij in teamverband een theaterstukje ontwerpen.
Bovendien moest ook de gekozen interactieve computerbeelden in die theaterstukjes worden geïncorporeerd. Op deze
manier kwam het fysieke en virtuele theater samen.
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One Minutes Video – ICOZ (Informatie Centrum
Onderwijs Zoetermeer)
Sessie 1:
Sessie 2:
Docenten:

6, 7 en 10 december, 3x3 uur
6 x 3 deelnemers, 12-15 jaar oud
14 ,16 en 18 maart, 3x3 uur
7 x 3 deelnemers, 12-15 jaar oud
cellodocent Romke Schram en sculptuurdocent
Ingrid Rekers, Patching Zone coaches Inge
Ploum en Loes Bogers

ICOZ biedt onderwijsondersteuning voor leerplichtige jongeren met problemen op school, zoals gedrags- en leerproblemen of een moeilijke thuissituatie, waardoor zij druk
of storend zijn op school of helemaal niet meer komen. Het
Time Out programma van het ICOZ biedt de mogelijkheid
voor deze jongeren om 3 maanden afstand te nemen van het
reguliere schoolsysteem, terwijl zij extra persoonlijke ondersteuning en leerbegeleiding krijgen. Deze kleine groep middelbare scholieren (7-10 leerlingen per semester) krijgt les bij
ICOZ Time Out en in de middag wordt meer tijd besteed aan
persoonlijke ontwikkeling.
De coördinatoren van ICOZ Time Out waren na deze eerste
workshop met de begeleiders van The Patching Zone zo enthousiast over de geboekte resultaten dat ze een tweede workshopreeks boekten. In maart 2011 vond deze workshop plaats
met zeven jongeren. Dit keer kregen de workshopbegeleiders
(in dit geval cellodocent Romke Schram en sculptuur docent Ingrid Rekers met begeleiding van Patching Zone coach
Loes Bogers) de vrijbrief om expliciet te vragen naar de persoonlijke levenservaring van de deelnemers: wat is/zijn de
reden/redenen dat je nu niet naar schoolgaat, maar een time
out neemt bij ICOZ? De workshop verliep bijzonder soepel,
het was duidelijk te merken hoezeer de docenten van het designteam vooruit waren gegaan als workshopbegeleiders. Ze
kregen alle deelnemers ontzettend gemotiveerd om aan hun
projecten te werken. Met als uitkomst prachtige, kwetsbare
en persoonlijke video’s. Dit is een geweldig resultaat, maar
het was ook de reden dat alle deelnemers (op één na) aangaven
dat zij niet wilden dat hun video openbaar werd gemaakt op
YouTube. Vanzelfsprekend werd dit gerespecteerd.
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Erasmus Ludieke Week (Projectweek)
9, 10, 11 en 12 mei 2011, 4 x4 uur
Deelnemers: 23 personen, 14-16 jaar oud, x 4
Docenten:
Nicolet, Heike, PZ Loes, Berit

Erasmus Ludieke Week
Het Erasmus College kent ieder jaar een ‘Ludieke Week’ of
projectweek in mei. In die week is er geen regulier lesprogramma, maar worden tientallen workshops en projecten georganiseerd die meer creatief of sportief zijn dan de gewone
lessen. Kinderen kunnen zo kennismaken met nieuwe activiteiten, waardoor zij andere vaardigheden ontwikkelen. De
bovenbouw is in deze week in het buitenland of bezoekt Nederlandse universiteiten. De eerste en tweede klassen kunnen
intekenen op workshops naar keuze. De projecten duren één
week, waarbij het eindresultaat aan het einde van de week
wordt gepresenteerd. Het Digital Art Lab heeft in overleg met
de CKV coördinatrice van het Erasmus College – Dorothea de
Jong – twee workshops aangeboden, waarvoor leerlingen zich
konden intekenen. De workshops ‘Digitaal Danstheater’ en
‘Sound Machines’ bestonden elk uit vier dagen van vier uur
met een presentatie op het eind van dag vier.

Digitaal Danstheater
De workshop Digitaal Danstheater is vergelijkbaar met de
eendaagse workshop die eerder werd gegeven in de Krokusvakantie en vloeit voort uit het langere experiment Digitaal
Danstheater dat intern werd uitgevoerd. Deze versie van de
workshop besloeg echter vier dagen van ieder vier uur, waardoor veel meer tijd was om concepten uit te werken en te experimenteren. De groep bestond uit twaalf meisjes, waarvan
een aantal ervaren hip hop dansers waren. De overige deelnemers had weinig tot geen ervaring.

Sound Machines
De workshop Sound Machines was een uitbreiding van de
andere synthesizer workshops. Patching Zone coach Berit
Janssen had met keramiekdocent Heike veel aandacht besteed
aan het ontwerpen van verschillende synthesizers die met
simpele electronica onderdelen en Arduino microcontrollers
konden worden gebouwd. Gedurende de week leerden deelnemers wat een synthesizer is en hoe geluidsgolven kunnen
worden gegenereerd. Vervolgens leerden ze hoe je stap voor
stap verschillende types synthesizers in elkaar kan zetten,
en hoe je ze op verschillende manieren kunt bespelen: met
knoppen, schuivers en verschillende sensoren (lichtsensoren, buigsensoren enzovoorts). Er was ook ruim de gelegenheid om zelf te experimenteren, door de synthesizers aan te
sluiten op mobiele telefoons of door series synthesizers aan
elkaar aan te sluiten voor extra gekke effecten. Ook werd er
enige aandacht besteed aan geluidsvisualisaties met behulp
van reeksen geprogrammeerde LED-lampjes.
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Floorstorm
14 Oktober 2010, 4x 15 minuten
Doelgroep:
leerlingen primair onderwijs uit de bovenbouw
(10-12 jaar oud).
Deelnemers: 69 leerlingen van basisschool Passepartout,
22 van De Regenboog, 57 van Oostwijzer,
20 van De Meerpaal.
In deze guerilla brainstorm in de foyer van het CKC werden
basisschool kinderen gevraagd wat ze associeerden bij de
woorden Digital, Art en Lab. Ze mochten dit onder woorden
brengen of schetsen en tekenen met whiteboard pennen op de
lichte linoleumvloer bij de ingang van het gebouw: een brainstorm op de vloer, vandaar de naam floorstorm. Terwijl de ene
helft van de groep tekende en schreef, mocht de andere helft
het evenement vastleggen op foto’s en video, halverwege
werd er gewisseld zodat ieder kind allebei de opdrachten kon
doen.
Wat bleek is dat ze een grote hoeveelheid aan – soms heel verassend – associaties wisten te maken zonder lang na te hoeven
denken.
Veel bezoekers kwamen het Digital Art Lab dit jaar binnenlopen met de vraag wat ze er nou eigenlijk konden doen. Er
was aanvankelijk veel onduidelijkheid over wat het was en
hoe die vertaalslag naar het publiek kon worden gemaakt. Uit
deze brainstorm bleek dat door iemand te laten reflecteren op
wat de woorden Digital, Art en Lab betekenen, ze al een heel
stuk op weg zijn om te begrijpen wat het is: een plek waar het
digitale en kunst samenkomen, door op een bepaalde manier
te werken.
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Wii Music Try-Out
25 November 2010 – 35 minuten x 2 sessies
Docenten:
Berit Janssen
Doelgroep:
leerlingen primair onderwijs
Doelen en vaardigheden:
Experimenteren met geluid, leren luisteren
naar veranderingen in geluid en dit te verwoorden. Inzicht geven in alternatieve mogelijkheden van een bekende digitale technologie.
Deelnemers: 45 kinderen van basisscholen De Keerkring en
De Baanbreker
Tijdens deze in-loop workshop werden basisschoolkinderen
uitgenodigd voor een muziekale jam-sessie met akoestische
muziekinstrumenten en wii-instrumenten. Hiervoor was
een SuperCollider patch gemaakt (een programmeeromgeving voor digitale muziekproductie) waarmee 6 Wiimotes
programmeerd waren tot muziekinstrument. Iedere Wiimote was verschillend ingesteld: twee maakten percussiegeluiden als je ze op een bepaalde manier bewoog, een andere
speelde een melodie af die je kon veranderen (bijv. toonhoogte veranderen) door de Wiimote te bewegen, en weer een andere vervormde het geluid dat live werd opgenomen door een
microfoon.
Kinderen werden gevraagd nauwkeurig te luisteren om erachter te komen wat de Wiimote precies voor geluid maakten:
Wordt het hoger/lager, sneller/trager? Wat hoor ik eigenlijk?
De deelnemers die allemaal bekend waren met de Wii spelcomputer en controllers waren meteen enthousiast maar ook
verward door de realisatie dat deze wiis werden gebruikt zonder feedback op een beeldscherm. Ineens moesten ze luisteren
in plaats van kijken naar een scherm, wat ze associeerden bij
deze controllers. Het geeft ze inzicht in welke meer ongebruikelijke gebruikersmogelijkheden er zijn voor deze technologie, behalve gamen. Na het ontdekkingsgedeelte werden er
ook akoestische instrumenten uitgedeeld waarmee alle kinderen samen konden spelen en experimenteren met geluid.
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Zoetermeers Mediafestival 2011

Interactief kunstwerk voor lustrum Erasmus College

Designteam:

25 oktober – 15 november 2011
Docenten:
Basgitaardocent Vincent Zaalberg +
Patching Zone coach Berit Janssen
Erasmus college Zoetermeer, in samenwerking
met kunstenaar Rein-Jelle Terpstra
Deelnemers : 3 sessies met elk 7 leerlingen
Leeftijd:
15-18 jaar

Elvira en lab manager Loes Bogers
Basisscholen en voortgezet onderwijs uit
Zoetermeer
Doelgroep:
leerlingen van het primair onderwijs en
voortgezet onderwijs
Aantal niet reguliere CKC bezoekers: 823
In November 2011 organiseerde het CKC , samen met Cinekid
en SIZO en het nieuwe Zoetermeers Mediafestival 2011 . Dit
is de opvolger van het Cinekid Medialab Zoetermeer 2010.
Het festival is gericht op zowel het Primair Onderwijs als het
Voortgezet Onderwijs en vond plaats in het CKC van 21 t/m
25 november 2011. Dankzij de opgedane ervaring en geteste
workshop formats was er dit jaar sprake van een nieuwe opzet van het festival: Een groep leerlingen werd ontvangen in
het auditorium van het CKC. Zij krijgen daar één of meerdere
films te zien. In deze editie werd er een unieke film vertoond
voor groep 7 en 8. “The Monster of Nix” is de Oscar inzending
voor de Nederlandse film. Deze film moest toen nog worden
uitgebracht in Nederland, dus Zoetermeer had de primeur.
Daarna volgde de leerlingen een actieve workshop, waarbij
keuze is uit een acteerworkshop, animatie, sound workshop,
digitale fotografie, sound machines (synthesizer) workshop
of een workshop virtueel theater. De laatste twee workshops
werden door docenten van het Digital Art Lab design team
(in de laatste fase van het digital art lab pilot jaar ondertussen
omgedoopt in het CKC labteam).

Realisatie gehele project duurde van mei-november. Van februari tot mei 2012 heeft het Erasmus College nog een extra
reeks workshops van Vincent Zaalberg, en een teacher training voor een van hun CKV docenten ingekocht van het Digital Art Lab.
Korte omschrijving
In een workshop van 2 uur leren deelnemers de lichtmuur
programmeren door een lichtchoreografie te maken op geluid. De lichtmuur bestaat uit een grote hoeveelheid programmeerbare LED lichtjes die met custom made software
(ontwikkeld door Berit Janssen) te controleren zijn.
Het Digital Art Lab ontwikkelde in oktober 2011 de visualisatie software en een workshop format voor een interactieve
geluidsmuur in opdracht van het Erasmus College. Eerder dat
jaar werden we benaderd door kunstenaar Rein Jelle Terpstra
die een winnend voorstel had ingediend voor een interactief
muzikaal kunstwerk, een lichtmuur ter ere van een lustrum
van het Erasmus College in Zoetermeer. De installatie is in
feite een horizontale strip van LED lampjes een veel kleine
reflectoren verspreid over een muur van het schoolgebouw,
die gecontroleerd kunnen worden door middel van het MIDI
protocol. De muur zou zo gebouwd moeten worden dat leerlingen van deze middelbare school het geluid en de visualisatie ervan zelf zullen kunnen programmeren.
Patching Zone teamlid Berit Janssen werkte aan de ontwikkeling van de software voor dit kunstwerk. Docent basgitaar
Vincent Zaalberg werkte aan een workshop concept om de
kinderen te leren hoe ze met behulp van Cubase – digitale
audiosoftware – het gedrag en geluid van de muur kunnen
ontwerpen vanuit een muzikale invalshoek: hoe kun je kleine
sequenties maken of een ‘motief ’ dat kan variëren, en door te
kijken naar ritme.
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REALISATIE ‘OPEN LAB’
In projectvoorstel formuleerde we onze ambitie om, op vaste tijden, een open inloop Lab te realiseren. Hiervoor zijn verschillende experimenten uitgevoerd tijdens ons pilot-jaar.

EXTERNE TRY-OUTS, DIGITAL HANGOUTS EN
VRIJE INLOOP
De experimenten rondom een passende vorm voor een ‘open
lab’ hebben op drie manieren plaatsgevonden in het pilotjaar
van het Digital Art Lab. Binnen het proces van conceptontwikkeling van de workshopformats bestond namelijk de fase
van de externe try-outs. Na de interne testfase met eigen CKC
cursisten doorging ieder concept namelijk ook een externe
test, deze try-outs ware open voor alle geïnteresseerden, van
binnen en buiten het CKC. Voor deze workshops werden ook
actief promotieactiviteiten uitgevoerd om deelnemers te werven.
Ten tweede werd een open lab gerealiseerd door Digital Hangouts te organiseren. Een Digital Hangout was een regelmatig
terugkerend evenement (dit kan wekelijks, tweewekelijks of
maandelijks zijn) in de avonduren waar mensen samen iets
nieuws kunnen ontdekken. Dit kan in de vorm van een korte,
losjes gestructureerde mini-workshop, maar het kan ook zijn:
discussiëren over een gedeelde interesse, een korte demonstratie of ‘show and tell’ van een (semi-)expert op een bepaald
gebied. Het idee achter de hangout is dat het een informeel samenkomen is van mensen die zelf aangemoedigd worden invulling te geven aan de bijeenkomst. Het is vanzelfsprekend
dat dit niet vanzelf ontstaat, maar dat er een eerste aanzet
moet worden gegeven zodat mensen enthousiast worden en
zelf vervolgens actiever worden in het organiseren van deze
bijeenkomsten. Het belangrijkste aspect aan het organiseren
van deze avonden is dat het uit moet gaan van iemand – het
liefst iemand uit de regio – die al iets heel erg goed kan en er
fanatiek mee bezig is. Deze persoon heeft namelijk een netwerk van mensen om zich heen die het allemaal interessant
vinden om er meer over te horen. Daarnaast is op tijd gericht
promoten erg belangrijk om het juiste publiek aan te spreken.
Ten slotte waren de vaste openingstijden een belangrijke factor voor het open lab. De officiële openingstijden van het lab
waren maandag tot vrijdag van 14:00 tot 18:00u maar in werkelijkheid was er dagelijks iemand aanwezig tussen 10:30 en
19:00u. En daarnaast de verlengde openingtijden op woensdagavond voor de Digital Hangout. Zodoende was er bijna op
ieder moment van de dag iemand beschikbaar om mensen te
woord te staan en vragen te beantwoorden. Het waren vooral
deze openingstijden waaruit nieuwe initiatieven en samenwerkingen voortkwamen. Omdat het Digital Art Lab direct
tegenover de ingang van het gebouw zit kon het publiek niet
om deze vernieuwde ruimte heen. Uit deze vrije inloop zijn
verschillende nieuwe samenwerkingen en initiatieven ontstaan, zoals de videoworkshop met de ICOZ groep, maar ook
de Robotics hangout, en plannen voor een hangout over VJing, evenals een samenwerking met het Erasmus College voor
het interactieve lustrum kunstwerk.
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Kaarsjesavond
14 December 18.00-20.00u
Deelnemers: 200 personen
Kaarsjesavond is een jaarlijks terugkerend evenement in Zoetermeer, waarbij de historische Dorpsstraat sfeervol wordt
verlicht en waar het publiek geheel in kerstsfeer kan genieten
van liederen en glühwein. Het CKC neemt hier ook ieder jaar
deel aan: er zijn optredens, vuurkorven, warme chocomel, en
dit jaar was er ook van alles te doen in en om het Digital Art
Lab. In de foyer konden kinderen zelf 'throwies' maken: kleine lichtjes met een magneetje die je tegen metalen objecten
kunt plakken. Het maken van de throwies was heel erg populair en dagen later hingen brandden er nog overal lichtjes in en
om het gebouw.
In het lab vond tevens een tracking workshop plaats voor
dansers, waarin de creatieve mogelijkheden onderzochten
van een systeem dat dansbewegingen met gekleurde doeken
in de ruimte traceert en ze omzet in geluid(seffecten). Bezoekers waren uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij dit
experiment. Dit open evenement was een onderdeel van de
langere workshopreeks Digitaal Danstheater (zie ‘Digitaal
Danstheater’).
Voor de kleinste bezoekers lagen er speciaal geprogrammeerde Wii Remotes waarmee de jongere kinderen kerstliedjes
konden remixen.

Doelgroep:
Bezoekers van de kaarsjesavond in CKC (throwies en geluidseffecten met WiiMotes voor kinderen 4-18 jaar oud), tracking workshop open voor alle toeschouwers (workshop zelf
was bestemd voor een van de gevorderde balletgroepen van
dansdocent Nicolet Sudibyo).

Doelen en vaardigheden:
Deelnemers hebben zelf geleerd hoe ze een kleine gadget in elkaar kunnen zetten die aansluit bij het thema van de kaarsjesavond. Kinderen konden meedoen aan het muzikale geluidsspektakel door de Wii Remotes te bespelen en konden zien
hoe digitale technologie en dans verenigd kunnen worden.
Dit evenement was eveneens bedoeld als open avond waarop
men inzicht krijgt in de verschillende technologieën die het
Digital Art Lab op een creatieve manier inzet om verschillende kunstdisciplines te verenigen (bijvoorbeeld gaming &
muziek, of dans & muziek & motion capture).
Motion tracking met geluidseffecten
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Stopmotion Animatie Hop-On-Hop-Off Workshop
15 December 2010, 13:00-16:00u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Linda Kronman, Ingrid Rekers
Deelnemers: 20 deelnemers van 3-11 jaar oud
Doelgroep:
kinderen van 6-12 jaar oud
Tijdens deze workshop leren kinderen in een aantal eenvoudige stappen een stop-motion animatie maken. In groepjes
bestuderen ze de kracht van animatie. Door net-niet identieke
foto's versneld af te spelen, ontdekken deelnemers hoe er bewegend beeld ontstaat. Dit workshop format is ontwikkeld
voor grotere groepen (bijvoorbeeld schoolklassen tot 30 leerlingen) die in groepjes korte animaties maken. Voor deze tryout werd besloten het in een hop-on-hop-off versie te doen,
een estafette format waarbij een deelnemer verdergaat waar
de vorige deelnemer is gestopt. Later in het jaar is het klassenformat ook uitgetest (zie Brede School). Voor de hop-onhop-off versie werden twee stations gebouwd waar kinderen
met klei figuurtjes konden maken en met een camera met zelfontspanner foto’s maakten die door een teamlid aan elkaar
gemonteerd zouden worden tot een animatievideo. Hoewel
de deelnemers een stuk jonger waren dan verwacht werkt dit
concept ook voor de jonge animators, die zonder problemen
aan de slag gingen met de klei en de camera’s. Bijzonder was
dat een aantal kinderen het idee van peer-to-peer learning bijna uit zichzelf toepassen en uit eigen beweging gaan samenwerken. De uiteindelijke video werd naar de ouders gestuurd
die zich konden inschrijven op de mailinglist. Donato Kroonstad, een van de ouders reageerde aangenaam verrast op het
gestuurde resultaat: “het ziet er zo professioneel uit!”.

Doelen en vaardigheden:
Leren in teamverband te werken; Individuele expressie;
proefondervindelijk met het tijds- en ruimtelijke aspect van
materialen om te gaan. Leren een storyboard te maken; werken in teamverband; omgaan met verschillende materialen;
leren omgaan met videocamera en licht/geluid; leren productie proces van animatie; kennis van diverse animatietechnieken; leren eigen materiaal af te werken en presenteren.
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Synthesizer Show & Tell
Donderdag 16 December 2010, 19.00-20.00 uur
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Vincent Zaalberg, Lennart Boers
Deelnemers: 7 deelnemers van 10-16 jaar, Jeugd, 10-20 jaar.
In deze hangout werd gekeken naar synthesizers: digitale (en
analoge) elektronische instrumenten die bekende en meer
ongewone geluiden maken. Samen met de deelnemers werden de diverse functies van een synthesizer onderzocht om
erachter te komen hoe deze instrumenten eigenlijk werken.
Naast de kleine synthesizer kastjes en oscillatoren, werd ook
gekeken naar digitale synthesizers zoals muziek- en geluidssoftware, waarin deelnemers een kleine introductie kregen
op de mac computers in het lab. Doel van deze bijeenkomst
was niet zozeer kennisoverdracht (zoals in een workshop),
maar om een setting aan te bieden waarin deelnemers samen
nieuwe mogelijkheden voor geluid en muziek te ontdekken
door met elkaar te experimenteren, discussiëren en creëren.
De aanwezigen waren heel enthousiast en velen zijn teruggekomen voor een follow-up (zie Bouw Je Eigen Synthesizer).

Doelen en vaardigheden:
Een indruk te geven van hoe synthesizers werken en wat hun
mogelijkheden zijn (technisch en muzikaal gezien). Basiskennis 'geluidssynthese' opbouwen, introductie in het ontwerpen van klanken en de logica van synthetisch geluid en
verschillende geluidsgolven.
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Game Design
11 Februari 2011 – 15:30-19:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Kim Wijsbeek, Inge Ploum
Deelnemers: 6 personen van 10-18 jaar oud
Doelen en vaardigheden:
Analyseren en begrijpen van spelmechanieken,
programmeren, ontwerpen, debuggen.
Dit was de eerste try-out van de game design workshop ontwikkeld door Kim Wijsbeek. Later is deze workshop nog gegeven in de Krokusvakantie (zie hieronder) en daarnaast is
Kim nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van dansgame “Break it Down”. Deze muziekdocent had aan het begin
van het project al aangegeven voornamelijk geïnteresseerd te
zijn in de expert workshop met het thema gaming, omdat hij
al wist dat hij graag een workshop game design wilde ontwikkelen met behulp van de software Game Maker. Kim was al
langere tijd bezig met het ontwikkelen van spellen met dit
pakket en was vrij snel klaar voor externe try-outs. Deze verliepen erg succesvol en hadden zeer veel animo.
Kinderen werden eerst gevraagd de game dynamieken – de
regels, gedragingen en actoren te analyseren van een aantal
klassieke games die iedereen kent. Daarna gingen kinderen
zelf aan de slag met een shooter game waarvoor ze zelf de regels, tellers, de omgeving, de karakters, hun gedragingen enzovoorts mochten ontwerpen en programmeren. Een bijzonder aspect aan deze workshop is dat kinderen van meet af aan
in opperste concentratie werken aan hun spel. Waar tijdens
de andere formats het regelmatig een uitdaging was om de
aandacht vast te houden lukte dat schijnbaar moeiteloos bij de
workshops van Kim, ook uitleggen en elkaar helpen ging als
vanzelfsprekend in deze setting. Game Design zou een heel
rijke en populaire workshopreeks kunnen worden als ze in
de toekomst wordt uitgebreid met meer verschillende game
settings en een meer langduriger programma van een aantal
opeenvolgende workshops.
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Krokusvakantie
28 februari t/m 4 maart 2011
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Emöke Bada, Inge Ploum, Loes Bogers,
Berit Janssen
Deelnemers: totaal 104 personen
Tijdens de Krokusvakantie werden iedere dag verschillende
workshops aangeboden in het Digital Art Lab. Leerlingen
uit het Basis- en Voortgezet Onderwijs waren in deze week
vrij, waardoor we ook overdag activiteiten aan konden bieden. Alle workshopformats die intern waren getest met CKC
leerlingen werden in deze week voor het eerst open voor alle
geïnteresseerden als externe try-out. De concepten van deze
workshopformats worden in ‘WP Crossmediale Producties’
in meer detail uitgelegd. In deze paragraaf wordt alleen een
kort verslag gegeven van het verloop van de activiteiten. Het
dagprogramma bestond uit langere workshops van vier uur
met aansluitend een demonstratie van het gemaakte werk dat
open was voor het publiek. Het avondprogramma was ingevuld met minder intensieve workshops, demonstraties en op
vrijdagavond een gaming night. In de weken voorafgaand aan
de krokusvakantie werd veel tijd besteed aan promotie, via
de website en social media, maar ook door te flyeren in heel
Zoetermeer, en door langs te gaan bij scholen. Bij het Erasmus
College werd in elke CKV klas een korte informatiesessie gepland die werd gegeven door de Patching Zone teamleden, die
ook een promotievideo toonden om jongeren te enthousiasmeren voor deze activiteiten [zie promovideo hieronder]. Als
extra motivatie was afgesproken met de CKV docenten dat
gevolgde workshops mochten meetellen voor het vak (leerlingen moeten een aantal culturele activiteiten ondernemen
om een voldoende te halen voor het vak CKV). Geïnteresseerden werden gevraagd om zich via email aan te melden voor de
workshops.
Tijdens de bezoeken aan het Erasmus College werd ook een
kleine video-oefening gegeven aan de leerlingen: ze mochten door de school met een videocamera om hun medescholieren te vragen waar ze goed in waren, en waar ze heel graag
goed in zouden willen zijn. Deze activiteit was bedoeld om
het Digital Art Lab team meer inzicht te geven in wat er leeft
onder de doelgroep en waar hun interesses en passies liggen.
Een verslag van deze oefening is hier te zien: http://youtu.
be/_6b5DQGgAt8 . Een interessante bijkomstigheid is dat dit
soort activiteiten waaruit eigenlijk weinig nieuwe informatie
naar boven komt (“ik ben goed in kletsen en zou beter willen
zijn in wiskunde”) wel bijzonder effectief zijn in het genereren van aandacht op social media. Bovenstaande video is bijna
500 keer bekeken sinds eind februari waarvan ruim 60% is
gevonden via onbekende links (vaak links in emails, instant
messenger en andere social media) en via zoekopdrachten op
Youtube.
Hieronder volgt een korte omschrijving van de workshops die
werden aangeboden in de Krokusvakantie. Twee workshops
die aanvankelijk wel werden aangeboden zijn uiteindelijk
afgelast vanwege te weinig inschrijvingen. Dit waren de 1

minutes video en CKC TV workshop die allebei twee dagen
lang waren. Achteraf bleek dat leerlingen vaak op scholen al
onderwijs krijgen in het medium video, wat wellicht een reden is voor de geringe interesse in deze workshops gepaard
met het feit dat deze workshop twee dagen besloeg in plaats
van een. Beide workshops zijn wel doorontwikkeld en uitgevoerd op andere momenten in het project (zie Crossmediale
Producties).
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Greenscreen

Soundmachines (voorheen: Bouw Je Eigen Synthesizer)

Maandag 28 februari, 18:00-10:00u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Loes Bogers, Inge Ploum
Deelnemers: 2 personen 12-14 jaar oud

Dinsdag 1 maart 2011, 13:00-17:00u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Vincent Zaalberg, Berit Janssen
Deelnemers: 10 personen

Deze korte experimenteer en demonstratiesessie werd gegeven op maandag van 18:00-19:00u. Op deze druilerige
avond zijn twee jongens naar het Digital Art Lab gekomen om
de mogelijkheden van chromakey te ontdekken. Deze techniek wordt vaak gebruikt in video- en filmproductie om special effects te creëren. In feite wordt de videosoftware zodanig
ingesteld dat deze een bepaalde kleur in een video herkent en
vervangt door een andere video. Zo kun je acteurs tegen een
groene achtergrond filmen en deze later vervangen door een
video van een maanlandschap bijvoorbeeld. Het Patching
Zone team had een live setup gemaakt met behulp van live
performance software Isadora (Troikatronix) en een webcam
waardoor de deelnemers direct konden spelen en ‘acteren’ en
niet heel veel tijd kwijtraakten met het schieten en combineren van video, wat te veel tijd in beslag zou nemen voor deze
sessie van een uur. Hoewel de opkomst gering was, hebben
de twee heren veel plezier gehad en veel van hun ideeën uit
kunnen proberen. Greenscreenen is (nog) niet ontwikkeld tot
workshopformat maar is wel een ideale setting om mee te experimenteren of een korte demonstratie in te geven.

Deze workshop die aan enige naamswijzigingen onderhevig
is geweest, bood deelnemers de mogelijkheid om zelf een
elektronische synthesizer in elkaar te solderen. Met behulp
van oscillatoren kunnen verschillende geluidsgolven worden
gegenereerd, en de verschillende knoppen, schakelaars en
schuivers maken het een bespeelbaar instrument. Deze workshop – gegeven door basgitaardocent en bandcoach Vincent
Zaalberg en teamlid Berit Janssen had al een tweetal succesvolle, drukke voorgangers gehad (de Synthesizer Show and
Tell) en de try-out voor Bouw je Eigen Synthesizer. De workshop in de Krokusvakantie had zelfs een wachtlijst. De leeftijd
varieerde van 10 tot 47 jaar oud en het waren allemaal heren
met uitzondering van een moeder die haar zoon vergezelde.
Deelnemers waren erg enthousiast over de workshop, maar
helaas moesten sommigen later terug komen voor een debugging sessie: een foutje is snel gemaakt in het soldeerwerk. Dit
hoort echter bij het vak en we waren blij dat we deze debugging sessie konden aanbieden. Edelsmid docent Rob Hordijk
van het CKC, die zelf al veel bezig is met handgemaakte synthesizers maar geen deel uitmaakte van het designteam was
hierbij erg hulpvaardig. Een van de deelnemers heeft een kort
muziekstuk opgenomen wat we hebben gebruikt voor de edit
van de documentatievideo.
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Muziekproductie
(ook wel: Mix Your Own Sound)
Woensdag 2 maart, 13:00-17:00u.
Presentatie 17:00-18:00u.
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Vincent Zaalberg, Berit Janssen
Deelnemers: 6 personen, 10-18 jaar oud.
Aanwezigen bij presentatie:
8 personen
Op woensdag werd deze workshop gegeven door basgitaardocent en bandcoach Vincent Zaalberg en Patching Zone teamlid Inge Ploum, waarin deelnemers (een gemengde groep van
jongens en meisjes) de basisbeginselen onder de knie krijgen
van het mixen van muziektracks. Hiervoor waren projecten
samengesteld in Logic Pro met verschillende muziek- en geluidtracks. Na een korte introductie in de software mochten
de deelnemers naar eigen inzicht de tracks manipuleren tot
een nieuw nummer. Aan het einde van de workshop werd er
naar elkaars tracks geluisterd, om tot de conclusie te komen
dat ieder stuk heel anders was geworden: muzieksoftware
geeft je de middelen om met hetzelfde materiaal toch een heel
eigen stempel te drukken op een muziekstuk.

Wii Control Dance
Woensdag 2 maart, 13:00-17:00u.
Presentatie 17:00-18:00u.
Demo 18:00-19:00u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Berit Janssen, Melanie Sloot
Deelnemers: 6 CKC cursisten Jazzdans.
Presentatie: 12 personen.
Demo: 3 personen
Deze workshop was in principe alleen bedoeld voor de dansleerlingen van docente Melanie Sloot, die met Patching Zone
teamlid Berit Janssen al een aantal weken bezig waren geweest met het ontwikkelen van Wii Control Dance. De onderzoeksvraag in deze workshopreeks was: hoe kunnen we
met behulp van Wiimotes dansers controle geven over het
geluidsmanipulatie? Hoe kunnen bewegingen invloed hebben op de muziek – in plaats van andersom – en hoe kunnen
we dit integreren tot een performance? Tijdens deze sessie
lag de nadruk op het maken van een choreografie waarbij bewegingen de juiste effecten konden bewerkstelligen (iedere
beweging met de Wiimotes verandert namelijk een kwaliteit
in de muziek). Er werd geëxperimenteerd met de plek waarop
de Wiimote aan het lichaam werd verbonden, en welke dansbewegingen mogelijk waren die niet alleen dansant gezien
interessant zijn, maar ook muzikaal betekenisvol zijn: hoe de
muziek wordt gemanipuleerd door deze beweging. De beginselen zijn in deze workshop gelegd voor een optreden dat diezelfde leerlingen hebben gegeven op 11 juni tijdens de eindvoorstelling dans in het Stadstheater. Zes danseressen namen
deel aan deze workshop en voor de presentatie aan het einde
van de dagen kwamen 12 geïnteresseerden een kijkje nemen.
In de avond werd het systeem dat wordt gebruikt voor Wii
Control Dance vrijgegeven aan het publiek, dat zelf kon uitproberen wat de mogelijkheden zijn het hoe het werkt. Hier
kwamen 3 mensen voor naar het lab.
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Digitaal Danstheater

Make Your Own Game

Donderdag 3 maart, 13:00-17:00u.
Presentatie 18:00-19:00u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Nicolet Sudibyo, Timothy Kok, Loes Bogers
Deelnemers: 8 personen van 8-40 jaar oud.
Presentatie: 10 personen.

Vrijdag 4 maart 13:00-17:00u.
Presentatie 17:00-18:00u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Kim Wijsbeek
Deelnemers: 11 personen 8-18 jaar oud.
Presentatie: 20 personen.

Op donderdag werd het format Digitaal Danstheater als op
zichzelf staand concept getest. In deze workshop wordt onderzocht welke mogelijkheden interactive computergegenereerde beelden kunnen bieden voor danstheater. Net als Wii
Control Dance was docente klassiek ballet Nicolet Sudibyo
met teamlid Loes Bogers al weken beziggeweest met het ontwikkelen van een productie met haar eigen groep, maar tijdens de Krokusvakantie werd het format als 1-daagse workshop getest. Een gemengde groep van acht personen kwamen
hiervoor naar het lab, waarvan sommigen al balletles hadden
van Nicolet en een aantal van buitenaf kwamen, zoals twee
hiphoppende broers. Deze mix was een extra uitdaging omdat de verschillende dansstijlen van de deelnemers ook allemaal een plek moesten krijgen in de productie, namelijk de
stijlen klassiek, modern en hiphop. Na een introductie en een
warming-up in de vorm van een improvisatie oefening was
deze groep klaar om te beginnen aan een dansstuk. Met kleine
duwtjes in de rug werden de verschillende beschikbare rollen
en taken van choreografen, regisseur, decor ontwerper, muziek keuze, spacing en dansers vervuld door de verschillende
deelnemers. Zonder veel moeite werkten ze in kleine groepjes
aan een hiphop deel en een modern deel, wat vervolgens werd
samengevoegd tot een afgerond stuk van 5 minuten dat kon
worden gepresenteerd aan een – razend enthousiast – publiek
van familie en vrienden.

Deze workshop in Game Design werd verzorgd door muziek
docent Kim Wijsbeek samen met Patching Zone coach Inge
Ploum. Na een geslaagde interne try-out was ook de krokusvakantie sessie volgeboekt, met wachtlijst. Deelnemers – 2
zusjes en 9 heren – leerden de basisbeginselen van game design kennen door een aantal klassieke games te analyseren: er
zijn bepaalde factoren zoals levens, kracht en wapens, actoren
die bepaald gedrag vertonen – bijvoorbeeld helpers, vijanden,
medespelers – en er moet een doel zijn, zoals een topscore behalen of een eindbaas verslaan. Ieder spel wordt bovendien
beperkt door een set van regels. Aan al deze dingen moet je
denken als je een game ontwerpt.
Vervolgens konden deelnemers aan de slag binnen het kader
van een shooter game dat doet denken aan space invaders.
Stap voor stap bouwden ze in uiterste concentratie een game
wereld in elkaar en programmeerden de verschillende onderdelen in de gratis software Game Maker. Na het nodig debuggen wisten alle deelnemers een werkend spel te presenteren
aan het einde van de workshop. De animo voor de gaming
workshops is van het begin af aan overweldigend geweest en
deelnemers waren erg enthousiast.
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Game Night
Vrijdag 4 maart 2011 18:00-19:00u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Loes Bogers, Emöke Bada
Deelnemers: 8 personen van 8-16 jaar oud
Ter afsluiting van de Krokusvakantie was een luchtiger activiteit gepland die aansloot bij de gaming workshop van vrijdagmiddag. Op vrijdagavond stond een Game Night gepland:
echte klassieke consoles zoals Atari, Nes en SNes (Nintendo
en Super Nintendo) en spellen als Super Mario maar ook Megaman en Sonic the Hedgehog stonden klaar voor de doorgewinterde gamers. Ook nieuwere spellen zoals Guitar Hero
waren aanwezig voor een avondje retro en minder retro gaming fun. Het feit dat mensen echt naar huis moesten worden gestuurd na zeven uur was een mooi teken van een zeer
geslaagde week.
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CKC Op Straat
26 april en 3 mei 2011 – 20 min per miniworkshop
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Loes Bogers, Berit Janssen, Inge Ploum,
Emöke Bada
Deelnemers: 75
Doelgroep:
kinderen en jongeren 5-15 jaar
Doelen en vaardigheden:
Samen kleine elektronische gadgets maken, of een geheim
communicatiemiddel in elkaar zetten. Leren samenwerken,
en de basisbeginselen van electronica ontdekken door iets te
bouwen.
In de meivakantie was het CKC gebouw voor twee weken
gesloten. Veel families gaan in de meivakantie op vakantie
en de scholen zijn ook gesloten. Door het mooie weer waren
veel mensen in Zoetermeer buiten in de winkelgebieden te
vinden en wij maakten hier gebruik van door guerilla workshops te organiseren op straat. Verschillende miniworkshops
werden ontwikkeld en uitgetest tijdens deze twee sessies
van CKC op Straat, tevens werd van de gelegenheid gebruik
gemaakt om het betatesten van de Wii dansgame ‘Break it
Down’ te promoten. Vier verschillende workshops werden
uitgetest, waarvan de meest succesvolle ook gepresenteerd
zullen worden op het International Symposium for Electronic Arts (ISEA) in Istanbul in september 2011.
De formats werkte met name erg goed bij kinderen tussen 8
en 14 jaar oud (basisschool bovenbouw en onderbouw voortgezet onderwijs). De setting was extra toegankelijk gemaakt
door op de grond, op gekleurde picknickkleden te zitten aan
knalgroene bijzettafeltjes. Zo zag het eruit als een ontspannen
hangplek, waar je even kunt zitten en wat leuks doen (en niet
als een plek waar je iets kunt kopen). De locaties waren erop
geselecteerd dat ze nabij een rustplek waren zoals een speelplek met klimrek in de Dorpsstraat en een pleintje met bankjes in het winkelgebied nabij Centrum West zodat de drempel
om even mee te doen extra werd verlaagd.
Het geheel viel erg op en werkte aanstekelijk: naarmate er
meer mensen deelnamen kwamen er ook steeds toeschouwers rond de workshoptafeltjes staan die vragen stelden en
ook graag iets wilden maken. Kinderen werden zoveel mogelijk aangemoedigd om aan elkaar uit te leggen hoe ze iets
konden maken, en dit werkte zonder problemen. Deelnemers
waren vaak zo trots op hun producties dat ze elkaar graag uitlegden hoe het moest. Er was veel animo voor de workshops
en het bleek een goede methode om mensen te introduceren
met het Digital Art Lab.
De workshops die werden aangeboden waren de volgende:
Elektroklei:
Met elektroklei kun je heel eenvoudig simpele elektronische circuits in elkaar kneden. Kinderen leren de basisbeginselen van elektriciteit en kunnen hun creativiteit kwijt
in de vormen die ze kleien met het materiaal.

Invisible ink:
Dit is een ouder concept maar desalniettemin nog altijd
een groot succes bij kinderen. Door met citroensap te
schrijven kun je een onzichtbare boodschap op papier zetten die pas zichtbaar wordt als het papier wordt verwarmd
(met een strijkijzer bijvoorbeeld). Kinderen mochten zelf
pennen maken met mooie houten takken waar ze met raffiatouw een kroontjespen aan vastbonden. Het geheel van
de zelfgemaakte pen en de geheime boodschap maakt dit
een heel sprookjesachtig concept.
Wearable pixel:
De wearable pixel is een LED lichtje dat in de simpelst mogelijke vorm van electriciteit wordt voorzien: met paperclips, plakband, en geleidend garen. Deze kan vervolgens
op kleding of petten worden gespeld, of als armbandje
worden gedragen.
Vibrobert:
Vibrobert is een vibrobot, een robotje dat zich voortbeweegt doordat het trilt. Met huis-, tuin- en keukengereedschap en materiaal dat overal verkrijgbaar is kan iedereen
deze trillende bromvlieg in elkaar zetten.
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Open Dag CKC
21 Mei 2011 – 12:00-17:00u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Emöke Bada, Peter Bogman, Inge Ploum,
Berit Janssen, Loes Bogers.
Deelnemers: 150 personen, leeftijd 5-80 jaar oud
Ieder jaar organiseert het CKC een open dag waarbij alle
vakgroepen workshops en demonstraties aanbieden zodat
mensen kennis konden maken met het cursusaanbod. Het
is traditie dat cursisten zelf een actieve rol spelen op deze
informatiedag. Ook het Digital Art Lab heeft een aantal demonstraties en activiteiten georganiseerd als show case van
de mogelijkheden van het lab. Deelnemers van vorige workshops waren uitgenodigd om ons hierbij te assisteren en het
publiek te vertellen over hun ervaringen.
De hele dag lang konden mensen de Wii dansgame “Break it
Down” uitproberen, die tijdens de open dag officiëel gelanceerd werd. De game werd met veel enthousiasme ontvangen
en er was vaak een rij om het spel uit te kunnen proberen. Opmerkelijk was ook dat zelfs de mensen die in de rij ‘stonden’
ook mee gingen dansen, ook al droegen ze geen controllers
om het spel echt te bespelen. Al is dit spel effectief voor één
speler tegelijk, puur het spel van het dansen (zonder zelf controle te hebben over de game-elementen van scores behalen
en nieuwe levels bereiken) was voldoende om samen te spelen
door gezamenlijk de pasjes op muziek na te doen.
Gedurende de dag waren er korte demonstraties van een aantal workshops die zijn ontwikkeld in het Digital Art Lab: zo
konden mensen spelen met het systeem en de set-ups van
Digitaal Danstheater en Wii Control Dance, een van de deelnemers van de Game Design workshops gaf een demonstratie van hoe je een game kunt programmeren, en een groepje
deelnemers van de synthesizer workshops gaven een demonstratie van hun zelfgemaakte “sound machines”. Het lab was
zo ingericht dat mensen ook allerlei video’s en documentatie
konden bekijken op de computers in het lab.
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Digital Hangouts
Februari tot Juni 2011
Het was niet meteen duidelijk welke onderwerpen, tijdstippen en werkwijzen geschikt zouden zijn om dit tot een succes
te maken. Aanvankelijk werd er uitgegaan van de aanname
dat laagdrempelig goed zou zijn, met als gevolg dat met name
oudere bezoekers (ouders die op hun kinderen zaten te wachten in de foyer) een kijkje kwamen nemen, maar onze doelgroep (de kinderen zelf ) niet langskwamen. Na verloop van
tijd werd duidelijker welke onderwerpen mensen aansprak
en dat mensen vooral over de drempel werden getrokken door
mond-tot-mondreclame. Cursisten van de docenten van het
Designteamkwamen wel kijken naar wat hun docent van de
game had gemaakt, en de hobby robotbouwers namen ook
een aanzienlijke groep aanhang mee. Het is de moeite waard
om sprekers en semi-experts uit te nodigen voor deze evenementen, en dit ook expliciet aan te kondigen op de juiste plekken. Veldonderzoek doen naar wat de doelgroep bezighoudt
lijkt het meest vruchtbaar te zijn geweest in de vorm van persoonlijke gesprekken met toevallige bezoekers.

cept nog niet geoptimaliseerd is. Het tijdstip kan hierin een
factor zijn, en hangt sterk samen met de motivatie om naar het
CKC te komen. Als er uit wordt gegaan van de mensen die op
woensdagavond als in het CKC aanwezig zijn tussen 19:0020:30u ‘s avonds blijft de doelgroep beperkt tot cursisten die
komen omdat ze les hebben (en dus niet in het Digital Art Lab
gaan omdat ze met een andere reden komen) en wachtende
ouders, die niet tot de doelgroep behoren. De drempel om
voor een vrij informele bijeenkomst naar het Digital Art Lab
te komen ligt hoger dan verwacht. Op het moment dat het
heel erg duidelijk is wat het doel is van de hangout, wat je er
kunt doen, wie er in ieder geval aanwezig is, voor wie het bedoeld is en waarom het zo interessant is worden bezoekers pas
over die drempel getrokken. Promotie is daarbij een heel belangrijke factor. Ook kan interesse worden gegeneerd door te
tappen uit een lokale pool van hobbyisten, amateurs, liefhebbers en eventuele experts en professionals omtrent een thema
of bezigheid, die al met een groep mensen actief zijn. Op die
manier kan er gesteund worden op bestaande communities in
de lokale omgeving en kan het Digital Art Lab een podium,
platform en forum worden waar deze verschillende groepen
bij elkaar worden gebracht. Dit was het meest succesvol in de
laatste hangout over Robotics, waarbij verschillende hobbyclubs uit de regio samenkwamen rond een onderwerp dat een
ware rage is onder de doelgroep: namelijk Lego Mindstorms
(programmeerbare lego die met sensoren werkt).

http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx

Digital Hangout: Je Eigen Domein
2 Februari 2011 – 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders: Inge Ploum
Deelnemers: 6 personen, leeftijd 11-63 jaar oud
In deze hangout werd een korte introductie gegeven in webdesign met behulp van Hotglue, de intuïtieve online editor
voor webpagina’s (zie: http://hotglue.me/ ).

Het doel van deze hangouts was om een community op te bouwen rond het Digital Art Lab, dat zich wil profileren als plek
waar mensen samenkomen om te onderzoeken, leren, spelen
en maken. Het flexibele format van een ‘hangout’ is bedoeld
als informele ontmoetingsplaats voor nieuwsgierige mensen.
Uit de lage bezoekersaantallen valt te concluderen dat dit con-
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Digital Hangout: Picture This

Digital Hangout: Favicons

9 Februari 2011 – 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders: Loes Bogers
Deelnemers: 2 personen, leeftijd >40 jaar oud

16 Maart 2011: 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders: Emöke Bada
Deelnemers: 0 personen

In deze hangout werd besproken welke gratis online tools er
beschikbaar zijn om te photoshoppen ‘zonder photoshop’.
Bezoekers konden tools als pixer.us, fotoflexer.com en pixlr.
com voor de geavanceerde gebruikers.

Favicons zijn favoriete icons, de kleine icoontjes die zichtbaar
zijn naast de URL balk in je browser, of in de favorieten balk.
Deelnemers konden in deze hangout hun eigen favicons ontwerpen in installeren op hun persoonlijke website.

Digital Hangout: Hotglue
23 Maart 2011 – 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders: Audrey Samson
Deelnemers: 2 personen, >40 jaar oud
In deze hangout werd een korte introductie gegeven in webdesign met behulp van Hotglue, de intuïtieve online editor
voor webpagina’s (zie: http://hotglue.me/ ).

Digital Hangout: Online Comic Strips Maken
6 April 2011 – 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders: Emöke Bada
Deelnemers: 0 personen

Digital Hangout: Broadcasten op Youtube
16 Februari 2011 – 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders: Emöke Bada
Deelnemers: 0 personen

Deelnemers konden hier online comic strips ontwerpen met
Bitstrips. Daarmee kun je gemakkelijk en snel strips maken
die je direct online kan publiceren en delen.

Digital Hangout: Virals
Deze hangout was gewijd aan de fijne kneepjes van het broadcasten op Youtube: hoe maak ik een kanaal en welke geavanceerde opties bestaan er?

13 April 2011 – 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Inge Ploum, Loes Bogers
Deelnemers: 0 personen

Digital Hangout: Blogging

Een viral is een video die veel naamsbekendheid heeft gekregen en is meestal grappig, zodat mensen het massaal doorsturen en het zich als 'een virus' over het Net verspreidt. In deze
Digital Hang-Out werden de klassiekers als de allernieuwste
virals op een rij gezet.

23 Februari 2011: 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders: Inge Ploum
Deelnemers: 0 personen
Hier konden bezoekers informatie krijgen over hoe je een blog
opzet en onderhoudt.

Digital Hangout: Greenscreenen

Digital Hangout: Soundcloud

20 April 2011 – 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders: Audrey Samson
Deelnemers: 10 personen

9 Maart 2011: 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders: Berit Janssen
Deelnemers: 1 persoon, leeftijd >40 jaar oud
Hier konden mensen kennismaken met Soundcloud: een online distributie platform waar muzikanten kunnen samenwerken en hun muziek kunnen delen. http://soundcloud.com/

Tijdens deze workshop konden bezoekers ‘live’ de mogelijkheden van greenscreen of ookwel ‘chromakey’ techniek
uitproberen. Greenscreen is een techniek die vaak wordt gebruikt voor special effects waarbij vlakken van een bepaalde
kleur in een video vervangen worden door een andere video,
zoals bijvoorbeeld de weerkaart achter de weerman.
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Digital Hangout: Game Testing “Break It Down”

Digital Hangout: Robotics

11 Mei 2011 – 19:00-20:30u en 18 Mei 2011 – 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Inge Ploum, Peter Bogman, Emöke Bada
Deelnemers: 15 personen, leeftijd 10-20 jaar oud
Deelnemers: 7 personen, leeftijd 10-20 jaar oud

22 Juni 2011 – 19:00-20:30u
Docenten en Patching Zone begeleiders: Inge Ploum
Deelnemers: 30 personen, leeftijd 12-50 jaar oud

Deze twee Hangouts (zie omschrijving hierboven) werden
gepland vlak voor de Open Dag om nog een laatste ronde beta-testing te doen met de doelgroep. Hiphop docent Timothy
Kok, die heeft meegewerkt aan de dansgame “Break It Down”
had zijn eigen cursisten uitgenodigd te komen naar deze hangout, waar in totaal 22 personen de game hebben getest en
het game team hebben voorzien van uitgebreide feedback en
details van de gebruikerservaring. De conclusie die getrokken
kon worden dat er nog wel een aantal verbeterpunten waren,
maar dat het spel in principe erg plezierig was om te spelen.

Aanleiding voor een hangout over robotics was een trouwe
bezoeker van het Digital Art Lab. De 12-jarige Jasper Weyne
kwam iedere dinsdagavond langs voor een praatje en liet zien
wat voor dingen hij zoal maakte in zijn vrije tijd. Hij bleek
websites te maken en robots te bouwen met Lego Mindstorms, waarvoor hij zelfs in een club zat op het Erasmus
College. Deze nieuwste vorm van lego, waarmee je sensor gestuurde robots kunt bouwen en programmeren is ware rage
onder jongeren tussen 10 en 18 jaar oud (met name jongens).
In Delft bleek een andere groep robotbouwers actief te zijn.
Zij deden mee aan nationale wedstrijden en bleken een goede
keus voor een presentatie van hun werk in deze Digital Hangout. Ook Jasper en zijn collega bouwers toonden hun werk en
legden uit hoe dit werkt, alvorens het publiek zelf mocht spelen met de robots. Met 30 personen was dit de klapper onder
de Digital Hangouts.
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WORKSHOPS BREDE SCHOOL
Hieronder wordt een serie workshops beschreven die zijn georganiseerd in het kader Brede School, waarvan design teamlid
Elvira Gronovius de coördinatrice is. In deze paragraaf worden alleen de stop motion animatie workshops beschreven die zij
mede heeft georganiseerd. Ook de ‘Floorstorm’ en de ‘Wii Instruments’ kunnen worden beschouwd als brede school producties.
Desalniettemin worden de laatste 2 workshops beschreven in ‘Realisatie Open Lab’, omdat deze meer ad hoc plaatsvonden en
een open karakter hadden.

Stop Motion Animatie Workshops
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Ingrid Rekers, Emöke Bada
Deelnemers: 30 deelnemers van Basisschool De Achtsprong
16 deelnemers van Basisschool De Meerpaal
8 april 2011, sessie De Achtsprong van 10:0012:00u en sessie De Meerpaal van 13:00-15:00u
Na aanleiding van de stop motion workshop die werd ontwikkeld door Ingrid Reekers en Patching Zone coaches Emöke Bada en Linda Kronman startte de conversatie met Elvira
Gronovius om deze workshops aan te bieden in het kader van
Brede School activiteiten. Al gauw bleek dat het CKC al een
stop motion workshop aanbood aan basisscholen, in samenwerking met Arnold Zwanenburg en Esther Zijlstra, die deze
workshops verzorgden. Zij werkten met een uitgewerkt format dat is toegespitst op grote basisschoolgroepen tot 30 kinderen. Deze hier beschreven workshop werd georganiseerd in
het Digital Art Lab en werd naast Arnold en Esther begeleid
door Ingrid Reekers, die graag wilde leren van hun ervaring.
Er werden twee workshops van twee uur gegeven, één voor
Basisschool de Achtsprong en één voor Basisschool De Meerpaal. Allereerst kregen de kinderen een introductie in stop
motion animatie. Vervolgens mochten zij in groepjes aan de
slag bij een eigen werkstation. Ieder groepje kreeg een tafel
met een speciale stellage, een houten constructie waarop een
fotocamera gemonteerd was, waarbij de lens gericht op het
tafelblad. Het tafelblad werd bedekt met een groot gekleurd
vel, wat het canvas voor de animatie diende. In plaats van met
klei, werkten de kinderen met gekleurd papier, waarmee ze allerlei figuren in elkaar knipten en plakten. Doordat de camera
vast stond op een hoger punt, konden de kinderen gemakkelijk de figuren op het canvas rondschuiven zonder de camera
te bewegen. Kinderen konden zo eenvoudig foto’s maken die
later door Esther en Arnold aan elkaar werden gemonteerd tot
één animatie. In twee uur tijd maakte ieder groepje een korte
animatie van circa 5 à 10 seconden. Voor één seconde animatie zijn tenminste 15 foto’s nodig, dus in een tijdsbestek van
2 uur is een clip van 5-10 seconden het hoogst haalbare per
groepje. Het resultaat waren heel kleurige, levendige animaties met een heel speels karakter. Aan het einde van de workshop werden alle korte clips getoond aan de groep.

Docente Sculptuur Inge Reekers:
“Een mooi moment in mijn werk in het Digital Art Lab was het
ICOZ project, waarbij moeilijk opvoedbare jongeren heel persoonlijke en emotionele momenten met ons wilde delen. Ze durfden zichzelf te laten zien.” (7 Juni 2011)
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OVERIGE MEDIA PRODUCTIES
Deze paragraaf beschrijft de media producties die niet in de bovenstaande paragrafen onder te verdelen zijn. De media producties beslaan samenwerkingsprojecten met derden.

Wii Motes als instrumenten – Demonstratie voor relaties
van de Rabobank
7 December 2011
Docenten en Patching Zone begeleiders: Berit Janssen
Deelnemers: 10 personen van > 35 jaar oud
Op deze avond organiseerde het CKC allerhande presentaties voor zakenrelaties van de Rabobank. Het Digital Art Lab
verzorgde een korte demonstratie van de mogelijkheden van
Wii Motes als muziekinstrumenten. Patching Zone teamlid
Berit Janssen verzorgde samen met Frank Baldé, een collega
van STEIM (Stichting voor electro-instrumentale muziek)
een korte demonstratie en uitleg over hoe deze game controller – feitelijk een sensor die beweging en snelheid meet – ook
kan worden hergeprogrammeerd tot muziekinstrument met
behulp van de software JunXion die is ontwikkeld bij STEIM.
Na deze korte demonstratie werden bezoekers uitgenodigd
om de zes hergeprogrammeerde Wiimotes (met piano-,
harp- en percussiegeluiden) uit te proberen.

Break It Down – De Wii Dansgame van het Digital Art Lab
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Peter Bogman, game ontwikkelaar (PZ)
Kristina Andersen (PZ), Teamlead Game
Kim Wijsbeek (CKC), Technisch adviseur,
muziek expert, game design & tester
Timothy Kok (CKC), Choreograaf, danstechnisch advies & tester
Emöke Bada (PZ), Visueel ontwerp, game
design & tester
Inge Ploum (PZ), Continuïteitsmanager & tester
Annelies de Graaf (CKC), Ontwerp Requisieten
Aantal deelnemers:
Game Testing – Digital Hang Out (11/05/2011):
30
Game testing – Digital Hang Out (18/05/2011):
14
Opendag demonstratie (21/05/2011):
± 300
Februari – Mei 2011
In de periode februari – augustus 2011 voegde de afstudeerder Peter Bogman zich bij het Patching Zone team. In zijn afstudeerproject voor de opleiding Informatica aan de Haagse
Hogeschool zou hij zich bezighouden met het ontwikkelen
van een gecomputeriseerde dansgame. Peter was verantwoordelijk voor de productie van de game, verzorgde het gehele framework en het programmeren van de game, ook ontwikkelde hij methodes om bruikbare data te verkrijgen met
sensoren in de wiimotes waar de spelers mee zouden dansen.
Overige betrokkenen:
Hoewel iedere betrokkenen een eigen expertise bezat, leverde
dit geen problemen op in de game-ontwikkeling. De wekelijkse 2 uur durende game meetings stimuleerde de onderlinge communicatie, waardoor voor iedereen duidelijk was wat
van hem/haar verwacht werd. Tevens waren alle betrokkenen erg gemotiveerd om een goed eindproduct op te leveren.
Het vele contact en de heldere communicatie zorgde voor een
verhoogde teamgeest.
In zijn geheel doorliep deze media productie de volgende fasen: initiatie (oriëntatie & brainstorm), onderzoek (software
analyse), conceptualisatie (ontwerp & softwareontwikkeling), realisatie (softwareontwikkeling & debug) en lancering. De bovengenoemde fasen moeten niet als afgebakend
worden beschouwd, want vanwege de SCRUM methode
wordt niet afgewacht tot een fase is afgelopen. Het productieproces was hierdoor vloeiend en geleidelijk.
In de eerste 3 fasen ontwikkelde het idee zich tot concept. In
deze fasen werd vormgegeven aan het idee om een dansgame
te ontwikkelen. De keus werd gemaakt om de Wii als bestu-
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ringssysteem te gebruiken en Hip Hop als dansstijl te kiezen.
Zo ontstond gaandeweg het idee dat het spel een dansschoolachtig tintje moest krijgen, waarbij een dansinstructeur
diverse dans-opdrachten aan de speler geeft. Het doel van
deze game werd dat de speler de dansbewegingen die op het
scherm getoond werden zo exact mogelijk na te doen.
Tegen het einde van de looptijd van deze productie, kreeg de
game pas zijn huidige naam ‘Break It Down’. Tevens werd de
game in die periode uitgebreid getest op de doelgroep in de
Digital Hangouts. De opleverdatum voor de game was 21
mei, zodat het spel op de CKC Open Dag officieel gelanceerd
kon worden. De game was erg populair, veel jongeren bleven
in het Lab om de nieuwste high-score te verbreken of om mee
te dansen met andere spelers. Hoewel ‘Break It Down’ een
single player spel is, werd grotendeels gezamenlijk gespeeld.

Betatesten

Documentatie:
promo testdag: http://youtu.be/PlQJsiDV5sw
verslag testdag: http://youtu.be/tdi0N-qH3TE
lancering van de game op de open dag http://youtu.be/QdEGs-

JNiriU, http://youtu.be/QdEGsJNiriU

Hip Hop Docent Timothy Kok:
“De verwachtingen voor mijn toekomst in het Digital Art Lab is
dat ik meer wil leren, meer verantwoordelijkheden op mij wil nemen en nieuwe lessen wil ontwerpen. Ook wil ik het Digital Art
Lab meer naamsbekendheid geven onder studenten en docenten.”
(7 Juni 2011)

Lancering op de open dag
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1 Minutes Freakonomics Video – NL9 Rotary Summer
Camp
29 Juni 2011 – 9:00-16:00u
Docenten en Patching Zone begeleiders:
Audrey Samson, Heike Rabe
Deelnemers: 13 deelnemers van 16-24 jaar oud
Deze workshop was bedoeld voor jongeren die dit jaar deelnamen aan het internationale summer camp van Rotary
Zoetermeer en Doesburg. Jongeren uit de hele wereld kwamen voor één dag naar het Digital Art Lab om een 1 minute
video groepsportret te maken. Ter introductie werden ongeveer twintig vreemde feiten over de groep gegenereerd (hoe
vaak kan onze groep gemiddeld opdrukken), waarvan iedere
deelnemer in 5 seconden een infographic maakte in video.
Deze werden aan elkaar gemonteerd tot een ‘freakonomics
infographic’ dat een interessant beeld gaf van deze veelzijdige
groep.

Doelen en vaardigheden:
Trainen van het abstractievermogen, creatief denken, visualiseren, vertalen naar beeld, grafisch ontwerp. Ekaar leren kennen op speelse manier, door samen iets te creëren, combineren van verschillende kwaliteiten en vaardigheden.
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PROMOTIE
Dit werkpakket heeft de belangrijke taak om het Digital Art Lab te promoten. Om zoveel mogelijk jongeren aan te trekken, moet
informatie over het lab en de producties daarvan wijd verspreid worden. Het is belangrijk dat daaraan een goed plan ten grondslag ligt. De volgende subwerkpakketten zijn te benoemen:

Het onderhouden van de website www.digitalartlab.nl werd
gedaan door het Patching Zone team zelf, met ondersteuning van communicatie adviseur Jaap Bugter van de Patching
Zone en Chi Nguyen-Ta van de afdeling MVC van het CKC.
Op deze website werden aankondigingen gedaan voor alle
aankomende activiteiten en daarnaast werden er minstens
iedere week verslagen geplaatst met foto’s en video’s na deze
evenementen. Daarnaast werd er regelmatig een nieuwsbrief
rondgestuurd met nieuwsberichten en verwijzingen naar de
website. Overigens bleek het vertalen van workshop modellen naar een pakkende promotie teksten door het Patching
Zone team lastiger dan verwacht. Dit punt werd opgelost met
de inbreng van Jaap Bugter. Jaap heeft met name zijn ervaring
met onderzoeksmatige (en dus soms enigszins onvoorspelbare) projecten als communicatiemedewerker van The Patching
Zone ingebracht.
De website en sociale media werden door elkaar heen gebruikt en zijn doorspekt met kruisverwijzingen waarvan we
de statistieken hieronder ook zullen bespreken. Het digital art
lab was actief op Twitter (78 followers), Facebook (326 vrienden) en Hyves 304 vrienden waar ook alle aankondigingen
plaatsten en foto’s en video’s werden gedeeld. Deze vrienden
en followers bestaan voor het grootste deel uit lokale jeugd en
voor een klein deel uit relaties en vergelijkbare organisaties.

YouTube Statistieken:
Periode 12-10-2010 tot 31-12-2011
Totale weergave = 11,036
Demografische gegevens: 66% vrouw, 34% man
waarvan 19,5% in de leeftijdscategorie 13-17 jaar oud en
30,1% in de categorie 35-44 jaar oud en 22,3% in de categorie
45-54 jaar oud.
Niemand heeft in deze periode onze filmpjes gedeeld.
Al vroeg in het proces is er besloten de blog of wiki te vervangen voor een youtube, CKC Digital Art Lab kanaal. De bovenstaande data geeft aan dat de video’s vrij goed bekeken zijn,
met name onder de doelgroep en hun ouders. Opvallend is
de verhouding mannelijke/vrouwelijke kijkers: bij veel activiteiten was er namelijk meer animo van jongens dan van
meisjes. De overweldigende meerderheid vrouwelijke kijkers is misschien te verklaren dat met name de moeders van
de doelgroep actief de video’s hebben bekeken. Het is tevens
opmerkelijk dat niemand een video heeft gedeeld op Youtube, maar deze gegevens nemen delen via e-mail, Facebook,
Hyves, Twitter of andere links niet in beschouwing dus hier
vallen geen uitspraken over te doen. Nagenoeg alle kijkers bevonden zich in Nederland.

Flickr Statistieken
Sociale media hadden meer optimaal ingezet kunnen worden
in dit project. Bij drukte door overige werkzaamheden was dit
een van de taken die minder actief werd uitgevoerd. Dit zou in
de toekomst gunstig zijn als deze media meer werden ingezet
om conversatie op gang te brengen binnen de community en
zo het digital art lab te promoten. Overigens was geen specifieke sociale strategie als focus voor de sociale media gebruikt.
Wanneer deze sociale strategie in een concreet marketing
plan was omgezet, dan zou de geïntegreerde sociale media beter aansluiten op de marketing doeleinden van het CKC.

De interpretatie van de Flickr statistieken beslaat alleen de
periode 24 juni tot 31 december 2011. Er moet op Flickr namelijk een instelling worden gewijzigd voordat de statistieken worden bijgehouden en dit werd pas duidelijk eind juni.
Ondanks dat is reden om te geloven dat de fotogalerijen van
het Digital Art Lab erg goed bekeken worden, in de afgelopen
periode zijn er maar liefst 12,302 views geweest van onze
foto’s op Flickr. Er zijn hierover geen overige demografische
gegevens bekend.

Twitter Statistieken
Naar aanleiding van de verworven inzichten is er eind 2011
ook kritisch gekeken naar de online presence van het Digital Art Lab. De visie dat het Digital Art Lab aan moet sluiten
bij bestaande en latente communities en zich minder moet
richten op het binden van individuen heeft ook haar weerslag
gehad op de online communicatie strategie. Met de oorspronkelijke website was niet veel meer mogelijk dan éénrichtingscommunicatie. Het Digital Art Lab kon wel nieuws en berichten de wereld insturen, maar de wereld kon niet met hetzelfde
gemak ook haar stem laten horen aan het lab. Om een duurzame omgeving voor co-creatie te geven was het nodig om ook
wederkerigheid te faciliteren in de communicatiekanalen: het
Digital Art Lab bestaat bij de gratie van de inzichten, wensen
en meningen van haar publiek, de potentiële communities die
betrokken zijn of zullen raken bij het ontwikkelproces.

Op 31 december 2011 waren de volgende gegevens bekend: @
digitalartlab heeft 110 volgers en gemiddeld twee tweets per
dag.
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CKC op straat als promotie activiteit
CKC op Straat op zich was bedoeld als promotie activiteit. In
de vakantieperiode zochten we de mensen op op straat om
mensen te bereiken die normaliter geen bezoekers zijn van
het CKC. Deze activiteiten kregen veel aandacht van voorbijgangers, die geïnteresseerd waren in follow-ups na het volgen
van de miniworkshops op straat. Deze activiteit werd ook benut ter promotie van het betatesten van de game en de open
dag.

USB armbandjes
Speciaal voor het digital art lab werden er ook gele USB armbandjes van 1GB geproduceerd met URL van de website erop
geprint in de huisstijl. Deze werden als promotie gadget uitgedeeld aan workshopdeelnemers, en tijdens CKC op Straat.

Flour Power Actie
In het voorjaar ging het Patching Zone team de straat op om
het digital art lab te promoten in Zoetermeer. Goed voor het
milieu en met een woordgrapje naar de lente werden met
bloem graffiti-achtige logo’s en slogans ‘gestencild’ op de straten van Zoetermeer.

Promotiefilmpjes

COMMUNICATIEPLAN
Naast de website zijn er meer mogelijkheden om jongeren
over het lab te informeren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan het opzetten van een Hyves-account, het uitdelen
van flyers, het door de studenten van The Patching Zone laten
bijhouden van een wiki en een blog, etc. Er zal een plan opgezet worden waarin onder andere precieze acties en doelgroepen en een bijbehorende planning uiteengezet zullen worden.
Hier zijn flyers en poster te vinden die zijn gemaakt http://www.

flickr.com/photos/digitalartlabckc/sets/72157627060502217/

Beeldscherm boven het LAB
Boven de ingang van het lab hing een groot beeldscherm
waarop het Patching Zone team regelmatig nieuwe video,
slideshows en ander promotiemateriaal en verslagen vertoonden, zoals promotiefilmpjes voor de krokusvakantie, een
promotiefilmpje voor het beta-testen en de presentatie van
de game, maar ook producties die zijn gemaakt tijdens de videoworkshops. Tweemaal werd dit scherm ook gebruikt om
een interactieve Processing sketch te vertonen die was ontwikkeld in het lab voor de workshop Digitaal Danstheater.
Een webcam hing boven de glazen deur, gericht op de ingang
van het CKC die bezoekers registreren en het beeld manipuleerde op verschillende manieren dat vervolgens live op het
beeldscherm werd vertoond. Een voorbeeld hiervan is deze
opname die is gemaakt toen een grote groep mensen voor de
ingang van het theater wachtte om naar binnen te gaan voor
een voorstelling. http://youtu.be/4oH3bsukKwo Deze installatie werkte goed om nieuwsgierigheid op te wekken onder
bezoekers.

Daarnaast werden er ook promotiefilmpjes gemaakt, speciaal
om de activiteiten en evenementen in het lab onder de aandacht te brengen. Het werd snel duidelijk dat het in woorden
soms moeilijk was om over te brengen wat er in het lab gebeurd en wat mensen er kunnen doen. Vooral met ‘nieuwe’
onbekende activiteiten zoals Digitaal Danstheater was het
van belang om beeld te gebruiken waar woorden vaak tekortschieten. Ook is er een algemene introductievideo gemaakt
van het digital art lab.

Video interviews als promotie activiteit
Het Patching Zone team heeft geregeld interviews afgenomen
onder jongeren op straat als veldonderzoek, om erachter te
komen wat er leeft onder Zoetermeerse jongeren. Een aantal
hiervan werden ook gepland ter promotie van een activiteit of
evenement, zoals de Krokusvakantie. Bij verschillende middelbare scholen in Zoetermeer werden flyers uitgedeeld naar
aanleiding van een video interview dat werd gevoerd met
scholieren. Het aantal views van deze video’s laat zien dat ze
erg goed werken een buzz te genereren onder de doelgroep.
Naast de CKC kanalen werden de professionals en internationale contacten over de voortgang van het project geïnformeerd via The Patching Zone nieuwsbrief, de citaten uit dit
verslag zijn gepubliceerd in deze nieuwsbrief. The Patching
Zone nieuwsbrief is tweetalig en wordt verstuurd aan ± 1200
geïnteresseerden, vooral professionals uit het creatieve media
veld en hoger onderwijs.
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ONDERZOEK
In onze aanvraag schreven we over dit werkpakket: dit betreft het onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor het genereren van
inkomsten. Wij waren van plan hiervoor vooral samen te werken met Webbureau PLAG. Bij de uitwerking van dit werkpakket
heeft Webbureau PLAG ons geadviseerd tijdens de klankbord groep bijeenkomst op 18 februari 2011, daarna is de samenwerking met bureau Plag gestaakt omdat het bedrijf opgeheven is. Wij hebben vervolgens met andere bedrijven aan de web en sociale
media applicaties gewerkt. Het nieuwe verdienmodel is in nauwe samenwerking met de docenten ontwikkeld en begeleid door
Ralph Boeije, die zich bij ons team gevoegd heeft, nadat zijn tijdelijke aanstelling bij KIZ van de gemeente Zoetermeer afgerond
was.

ALTERNATIEVE VERDIENMODELLEN
Zoals in ons plan beschreven staat zijn er in dit werkpakket
nieuwe verdienmodellen vastgesteld, die naast het traditionele verdienmodel (vaste verhouding tarieven/directe kosten
op activiteitenniveau) zullen gaan functioneren. De lange termijn doelstelling van dit werkpakket is dat het lab uiteindelijk
(na 3 jaar) zichzelf kan bekostigen.

PRODUCTMACHINE
Halverwege het project bleek het denken in workshops en
cursussen een obstakel voor de direct betrokkenen, het bleek
lastig om deze vanzelfsprekendheid te doorbreken. Na wat
initiële experimenten is er begin 2011 besloten om expliciet
aandacht te besteden aan het cultureel ondernemerschap
voor het Digital Art Lab team. Hiervoor is qua planning tijd
vrij gemaakt door de (optioneel voorgestelde) grote multimediaproductie te laten vervallen. Uit deze experimenten is de
productmachine ontstaan.
De productmachine beslaat het innovatieproces in het Digital
Art Lab waarin vanuit nieuwe ideeën via nieuwe concepten
uiteindelijk nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld. Het proces van idee naar product bestaat uit 3 stappen:
1. Ideeën ontwikkelen
2. Ideeën verwerken tot concept
a. Format voor concept invullen
b. USP voor concept beschrijven
c. Verdienmodel voor concept uitwerken
3. Concept ontwikkelen tot product en vermarkten
Het Digital Art Lab als contante motor voor aRt&D (research
& development in the arts) is de kweekvijver voor het Product
Machine. De verantwoordelijkheid voor deze stap ligt bij de
Labmanager. Activiteiten die in het Digital Art Lab plaatsvinden in het fysieke lab en op het CKC Digital Art Lab online
social media community platform zijn:
– User generated injecties: input door de doelgroep
– Content-driven injecties: input door de Labmanager, CKC
docenten, experts en MVC
– Experimenten en tests met community
Het business model canvas van Alexander Osterwalder is gebruikt als de basis voor de Productmachine. De belangrijkste
verandering die wij aangebracht hebben ten opzichte van Osterwalders methode betreft het samenwerkingsaspect. In de
productmachine wordt het, ondertussen redelijk gestandaar-

diseerde, bedrijfsmodel canvas gecombineerd met sociale bedrijfsinnovatie, dat wil zeggen dat de direct betrokkenen in
de organisatie een cruciale rol spelen in het product- of diensteninnovatie proces. In workshops werken gemengde CKC
teams; docenten, vertegenwoordigers van het management
en medewerkers van de afdeling marketing, verkoop en communicatie samen aan de drie hiervoor geschetste fasen van
het innovatieproces. In eerste instantie is er, onder leiding van
Ralph Boeije, door de medewerkers gewerkt aan het invullen
van de ‘canvas’ formulieren. De eerste twee stappen beslaan
de activiteiten die in samenwerking met de labmanager doorlopen worden. De derde stap wordt uitgewerkt in samenwerking met de Marketing, Verkoop en Communicatie afdeling
van het CKC. Hierbij werd de samenwerking tussen de medewerkers in het hele proces, van idee naar product, steeds
nauwlettend in de gaten gehouden. In het laatste kwartaal is
het gehele proces door medewerkers van het CKC doorlopen
met alleen hier en daar bijsturing door Ralph Boeije en The
Patching Zone. Na enkele aanpassingen op de vragenlijsten
voor de canvassen die bij iedere fase horen, ontstond er een
nauwere samenwerking tussen de verschillende afdelingen
en stroomde er langzamerhand meer kennis tussen de afdelingen en ontwikkelde enkele docenten zich meer en meer als
culturele ondernemers. Door de recente ontwikkelingen in
de kunst en cultuursector sloot de timing van deze training
en de ontwikkeling van de productmachine naadloos aan op
de actualiteit. Diverse lesmodellen die afgelopen jaar in het
Digital Art Lab zijn ontwikkeld, doorlopen momenteel de
laatste stap van de Product Machine.
De eerste, bovenbeschreven versie, van de productmachine
werd geheel op papier uitgewerkt, hiervoor werd met grote
vellen papier aan de wand gewerkt waarop alle betrokkenen
hun input schreven. De nadelen hiervan waren o.a. de procesbewaking tussen de verschillende stappen en de documentatie van het proces plus de noodzakelijkheid dat alle betrokkenen gelijktijdig (fysiek) aanwezig moeten zijn tijdens de
uitwerking van de verschillende fasen. Bovendien is het erg
lastig om uitkomsten van de verschillende nieuwe producten
en diensten naast elkaar te leggen en daar lering uit te trekken.
Daarnaast brengt deze papieren versie een aantal lastigheden
met zich mee voor een mogelijke landelijke uitrol. Want na de
eerste fase en overleg met vertegenwoordigers uit de culturele
sector en Kennisland bleek dat er veel belangstelling uit de
sector was voor een dergelijke aanpak. Geheel in de geest van
het Digital Art Lab is daarom gewerkt aan een serious game,
een online spel waar teamleden samenwerken aan de drie fa-

The Patching Zone _ JAARVERSLAG 2011_ Pagina 48

sen van de Productmachine. Wij zijn de ontwikkelfase gestart
na uitvoerig overleg met vertegenwoordigers van Kennisland,
hiervoor konden we gebruikmaken van de ervaring die zij opgedaan hadden in het Bmice (Business Model Innovation Cultureel Erfgoed) http://www.bmice.nl/ wat zij ontwikkelde in
samenwerking met TNO. Door personele wisselingen bij de
laatste organisatie bleek het een gezamenlijke ontwikkeling
van een serious game waar hun en onze doelstelling gecombineerd werd niet mogelijk. Dus heeft The Patching Zone in
september 2011 Serge Juchko, onze tweede afstudeerder van
de Haagse Hogeschool afdeling gaming, aangenomen. Serge
heeft samen met de CKC docenten, Inge Ploum, Loes Bogers,
Ralph Boeije en Anne Nigten deze game ontwikkeld. De
stappen in het proces: concept, idee, USP, Verdienmodel en
tenslotte het plan voor het vermarkten zijn hierbij de leidraad
voor de verschillende spelniveaus (levels). De spel interactie,
die vooral gericht is op de stimulering van samenwerking in
het product innovatie proces, en de game-play in algemene
zin, zijn uitvoerig getest door de docenten van het CKC. Voor
de landelijke uitrol van de game wordt deze begin 2012 verder
opgeschaald naar een meer algemene versie, die ingezet kan
worden voor innovatieve bedrijfsprocessen in de culturele
sector in algemene zin.

CONTINUÏTEIT/VERANKERING
Dit werkpakket was gewijd aan de duurzaamheid van het
project. Het Digital Art Lab is na het pilot jaar een integraal
onderdeel geworden van het CKC. Activiteiten zijn inmiddels
een vast onderdeel geworden van het aanbod van het CKC en
de bijbehorende nieuwe kennis en vaardigheden worden nog
iedere dag beter verankerd in de organisatie. De organisatie
structuur is, waar nodig, aangepast op de nieuwe werkwijze
(flexibel, ad hoc, en alert op nieuwe ontwikkelingen) die het
Digital Art Lab met zich mee brengt.

OPSCHALING EN UITROL
Klankbordgroep en samenwerking met de projectpartners en
overig geïnteresseerden.
Er werden verschillende bijeenkomsten met de projectpartners, de klankgroep en belanghebbende georganiseerd, het
doel van deze bijeenkomsten varieerde van uitwisseling van
ideeën; toetsing van de keuzes die er gemaakt waren, consultatie voor de verdienmodellen en de verstrekking van algemene voortgangsinformatie.
24-januari -2011, presentatie avond voor ICT sociëteit Zoetermeer, presentaties van de stuurgroep, aanwezig 20 lokale
ondernemers en vertegenwoordigers van culturele instellingen Locatie CKC
18 febr. 2011, werkbijeenkomst met de klankbordgroep, aanwezig 12 persoenen, locatie CKC
Stand van zaken update voor fondsen, 11 april 2011 door de
stuurgroep.

Digital Art Lab de toekomst, 25 oktober 2011, aanwezig 45
personen. Presentaties en demonstraties door de stuurgroep,
design team docenten i.s.m. The Patching Zone en jongeren

DOCUMENTATIE EN VERWERKING TOT LANDELIJK FORMAT
Sociale media site door Merge Media
Na de interne ontwikkeling van het Digital Art Lab stellen we
onze resultaten zoveel mogelijk beschikbaar voor de gehele
(nationale en internationale) vrijetijdskunstsector. Hiertoe is
er onlangs een sociale mediasite ontwikkeld die de projectwebsite vervangt: www.facebook.com/DigitalArtLabCKC .
De documentatie van het gehele project door de ogen van de
teamleden vindt u op http://digitalartlab.patchingzone.net/

Raportage Kunstfactor
Kunstfactor heeft, in nauwe samenwerking met de CKC labmanager en de Digital Art Lab stuurgroep, het project gedurende de gehele looptijd gevolgd. De docenten zijn op drie
momenten in het proces, begin 2011, zomer 2011 en net na
afronding van het project door Kunstfactor en de labmanager
geïnterviewd, aan de hand van deze interviews is een nieuwe
set competenties voor docenten kunstonderwijs in de amateursector ontwikkeld. Deze competentie set is deels afgeleid van het model wat Jenkins en Vinken ontwikkelde met
aanvullingen op basis van de ervaring van de CKC docenten.
De rapportage van Kunstfactor zal verder uitgezet worden in
de sector en steeds verder getest en aangevuld worden. Het
rapport staat vanaf 1 mei 2012 online op http://digitalartlab.

kunstfactordigitaal.org/
Ten behoeve van de landelijke uitrol, wordt de ‘productmachine’ serious game aangepast aan een meer generiek model
zodat deze door derden gebruikt kan worden.

Real projects for real people Vol. 2
Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de publicatie
Real Projects for Real People volume 2, wat in eigen beheer
door The Patching Zone uitgegeven wordt. Dit is een boekje
waar de stuurgroep, The Patching Zone medewerkers, de CKC
docenten en Kunstfactor hun medewerking aan verlenen.
Hierin worden de eindresultaten van het gehele Digital Art
Lab project, door de bril van de betrokken, gedocumenteerd.

DAL Movie
Het Patching Zone team heeft het Digital Art Lab mooi samengevat en in beeld gebracht in een 9;30 durend videodocument , in een kleine tien minuten krijgt de kijker de essentie
van het project mee uit de eerste hand van de deelnemers !

Modulaire uitrol
In de anderhalf jaar die ondertussen verstreken is na de start
van het digital Art Lab, is er veel veranderd in de Nederlandse
kunst- en cultuursector. Vanwege de recessie en de bezuinigingen is de amateurkunst sector minder geneigd om in innovaties te investeren, bovendien is er ook eenvoudigweg minder budget voor innovatie in de culturele sector beschikbaar.
Hierdoor zagen wij ons genoodzaakt tot een drastische bij-
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stelling van ons landelijk uitrolplan. Een eenvoudige marktverkenning en raadpleging van onze persoonlijke netwerken
wees op een zekere interesse voor de resultaten van het Digital
Art Lab. Op basis hiervan, zien wij zeker wel mogelijkheden
voor een landelijke uitrol op kleinere schaal. Wij bieden dan
ook drie modules van ons innovatie proces aan de sector aan:
een kleine Design Cycle, een hands-on nieuwe media training voor amateurkunstdocenten een Product Machine sessie, kennismaking met product innovatie, dit is een kortlopende training voor docenten en de marketing en verkoop
afdeling van amateurkunstcentra en andere instellingen die
geïnteresseerd zijn in een cultureel ondernemerschap een sociale innovatie workshop voor directie en management van
kunst en cultuur centra, dit is een kennismakingsworkshop
waar de mogelijkheden en de randvoorwaarden van sociale
innovatie aan de orde komen.

PRESENTATIES VOOR PROFESSIONALS
Symposium kunsteducatie 2.0, kunstfactor, lezing en presentatie Anne Nigten, The Patching Zone – juni 2011.
De overige presentaties zijn verzorgd door de overige leden
van de stuurgroep.
Verder zijn de volgende presentaties gegeven en feedback sessies georganiseerd voor professionals

EVALUATIE

DOCENT TRAININGEN
De workshopmodellen die tot dus ver zijn behandeld, ondergingen allemaal een gelijksoortig design-cycle ontwikkelingsproces waarbij training, experimentatie en workshops
elkaar afwisselden. Dit dynamische proces heeft ertoe geleid
dat een zelfsturend team is ontstaan, waarin de waarden en
kwaliteiten van ieder lid werd erkend en aangevuld. Hoewel
de daadwerkelijke ontwikkeling van training naar idee naar
workshop in sommige gevallen enige tijd duurde, zijn diverse doeltreffende workshops ontwikkeld. Dit heeft overigens bijgedragen aan een overwegend positieve en effectieve
trainingservaring van het management, docenten en het Patching Zone team. Deze paragraaf behandelt deze trainingservaringen vanuit het oogpunt van de docenten en het Patching
Zone team. De didactische training zal in zijn algemeen en de
cross-media producties zullen stuk voor stuk worden behandeld.
In de feedback sessie van 21 Juni 2011 kwam overigens naar
voren dat de motivatie van het Patching Zone team de motivatie van de docenten bevorderde. Het enthousiasme van het
Patching Zone team werkte aanstekelijk wat aanleiding was
voor docenten om zichzelf actiever te betrekken bij het Digital Art Lab. Hoewel bij aanvang van het Digital Art Lab project
de interesse van de docenten van het Designteam was gewekt,
was hun bijdrage en rol binnen het Lab onduidelijk. In de loop
van dit pilot jaar hebben de meeste van hen eigen doelstel-

lingen opgesteld, waarmee zij hun plaats en inbreng hebben
gedefinieerd. Dit proces verliep geleidelijk.
Nadat het bovengenoemde ontwikkelingsproces was doorlopen, werd gewerkt aan de duurzaamheid van de workshop.
Dit wil zeggen dat de volgende drie stappen werden ondernomen: het maken van een handleiding, het houden van overdracht sessies en het door-ontwikkelen van lesmodel naar
CKC product. De handleidingen (gemaakt door het Patching
Zone Team) dienden als docentenmateriaal. In deze handleiding stonden alle kennis en vaardigheden die de docenten
nodig zouden hebben om de desbetreffende workshop (zelfstandig) in de toekomst te geven. Hierbij kan gedacht worden
aan het veranderen van de snelheid van een filmstrip in Final
Cut Pro of het maken van een DVD in DVD Studio Pro. Daarnaast werden uitgebreide thematische kennis overdracht
sessies gehouden. In deze wekelijkse sessies kwamen de verbintenissen tussen verschillende taken en vaardigheden naar
voren. Aan het eind van een ontwikkelingsproject werd een
laatste sessie gepland, waarin de dan toe geleerde stof in zijn
geheel nog een keer werd herhaald. Dit gaf de design docenten
enerzijds de kans om actief te bouwen aan hun instrumentele
kennis en anderzijds zich bewust te worden van hun impliciete kennis omvang (alle vaardigheden/kennis die zij in de
loop van het traject hebben geleerd). Wanneer een workshop
model het ontwikkelingsproces heeft doorlopen en praktisch
volledig is uitgewerkt, doorliep dat model de zogenaamde
‘Product Machine’. Deze machine beschrijft het proces van
idee naar product in drie stappen: 1. ideeën ontwikkelen, 2.
ideëen uitwerken, 3. ontwikkelen tot product & vermarkten.
De eerste twee stappen beslaan de activiteiten die in samenwerking met het Patching Zone team zijn gedaan. De derde
stap wordt uitgewerkt in samenwerking met de Marketing,
Verkoop en Communicatie afdeling van het CKC. Diverse
lesmodellen die afgelopen jaar in het Digital Art Lab zijn ontwikkeld, doorlopen momenteel deze laatste stap van de Product Machine.
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DIGITAL ART LAB CONCLUSIE EN OPBRENGSTEN
De belangrijkste opbrengst van het Digital Art Lab is dat het
CKC een permanent R&D proces ingebed heeft in de organisatie. De organisatie is nu in vele opzichten in staat het onderscheid te maken tussen onderzoek en ontwikkeling en productie, dit laatste was voor aanvang van het Digital Art Lab het
meest voorkomende model binnen de organisatie. Er is een
constante dialoog ontstaan tussen de docenten en de afdeling
marketing, verkoop en communicatie. De CKC lab medewerkers onderstrepen het belang van deze dialoog over product
ontwikkeling, doelgroep gericht ontwikkelen en marketing.
Ondertussen heeft zich bij de docenten van het CKC een aanzienlijke mate van marktgericht denken ontwikkeld. Er ontstaan nieuwe concepten en ideeën aan de lopende band, zo
stonden er op 6 december 2011 maar liefst twaalf concepten
in de wachtrij voor de productmachine. Het innovatieproces,
de dialoog en kennisuitwisseling die ontstaan is tussen deze
twee werkvelden binnen het CKC wordt verankerd en verder
ingebed door de Productmachine die vorm heeft gekregen in
de serious game. Dit product-innovatie proces en haar verankering in de organisatie zijn het grootste goed qua opbrengsten voor het CKC, omdat dit over het gehele breedte van het
Digital Art Lab gaat.
Wat er in het Digital Art Lab gerealiseerd is, heeft de gehele
CKC organisatie een grote innovatie impuls gegeven. Dit
heeft ook een positieve werking gehad of als voorbeeld gediend voor andere, reeds ingezette innovatieprocessen in het
CKC. Over het algemeen kunnen we stellen dat de betrokken
docenten meer ondernemend en markt bewust / doelgroep
bewust geworden zijn. Terwijl voorheen het marktdenken
en doelgroep denken vooral tot het domein van de afdeling
Marketing, Verkoop en Communicatie behoorde, zijn de docenten hier nu letterlijk bij betrokken en vaak ook initiërend
voor nieuwe concepten die volgens een gestroomlijnd productmachine proces van concept naar product naar markt
gebracht worden. Dankzij deze werkwijze gaat het niet meer
alleen over doelgroepen die al bekend zijn met het CKC, maar
ook over nieuwe doelgroepen. Voorheen werd er vanuit gegaan dat de bestaande leerlingen bepaalde welke activiteiten
georganiseerd werden, maar deze bestaande leerlingen zijn al
bekend en ‘aangesloten’ op het CKC. Nu zoeken de CKC docenten naar nieuwe activiteiten voor nieuwe doelgroepen.
De CKC docenten die in het Digital Art Lab getraind zijn,
dankzij de uiteenlopende trainingen, niet langer meer gebonden aan het cursus- of workshopformat, ze zijn in staat
om hun discipline-specifieke denken en werken los te laten:
ze zoeken ook naar cross-art of digitale media of zelfs nieuwe
educatieve activiteiten geheel buiten hun eigen discipline.
Hierdoor is er een diep bewustzijn over de rol als kunstdocent, ontstaan bij de docenten: Docenten worden begeleider
en ontwikkelaar van bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen de
rationele patronen doorbroken worden. Doordat de docenten
‘leersituaties’ creëren en begeleiden kunnen de studenten ook
in een andere rol werken, de studenten vragen veel vaker iets
aan elkaar, er ontstaat een situatie waar veel meer onderling
uitgewisseld wordt. De rol en de behoefte van de leerling staat

centraal, dit is een grote verandering ten opzichte van de traditionele onderwijs modellen, het gaat nu over leren en niet
meer over lesgeven. De studenten krijgen een veel actievere
rol, soms is dit heel bewust en gaat dit heel ver, bijvoorbeeld
via jongeren van het Erasmus college die na hun kennismaking met het Digital Art Lab een maatschappelijke stage deden bij het CKC. Zij organiseerde een kunst-lego-robot competitie, de CKC docenten en de labmanager begeleidde hen als
coach en in februari 2012 schuift een hoogleraar robotica van
de TU Delft als jurylid aan. Dit had het CKC voorheen niet
voor mogelijk gehouden!
U vraagt zich misschien af of de docenten nu dan wellicht
overbodig zijn geworden. Er wordt verwacht dat het docentschap zoals we dit kennen naar de achtergrond schuift, alleen
de technische training van vaardigheden zal doorgaan. Het
doceren zal meer hybride worden, sommige docenten blijven
docenten in de rationele zin en andere docenten worden begeleiders van leerprocessen. In het CKC is er enkele jaren geleden een studiegroepje van docenten gestart: de Onderwijs
Praktijk Groep, zij werken aan het theoretisch model voor dit
nieuwe leren en dit kan nu perfect gecombineerd worden met
de Digital Arts Lab hands-on ervaring en dan kan het als totaal pakket in de praktijk gebracht worden, dit is de volgende
stap van het beroepsvernieuwingsproces. Dit is een proces
wat nu in gang gezet is, dit is niet meer te stoppen, de uiteindelijke uitkomst is nog ongewis. Het Digital Art Lab is een
sterke katalysator voor het proces geweest.
Kunstfactor heeft het Digital Art Lab nauwlettend gevolgd
en aan de hand hiervan een aantal nieuwe competentie-sets
voor amateurkunstdocenten in de nieuwe media ontwikkeld.
In retrospectief is het waardevol en belangrijk op deze competenties te reflecteren zodat ze in komende projecten steeds
verder aangescherpt kunnen worden. Hoewel we in het Digital Art Lab vanaf de start van het project op nieuwe rollen voor
de docenten aangestuurd hebben, zijn deze echt in de praktijk
(via de design cyclus) ontstaan, we hebben in die zin niet vanuit didactische theorie maar juist vanuit een experimentele
hands-on aanpak gewerkt. Het was waarschijnlijk enorm ingewikkeld geweest om te sturen op de door Kunstfactor geconstateerde nieuwe competenties; dit ontstaat, dit krijg je als
team en als opdrachtgever aangeboden maar je kunt het niet
afdwingen. Je creëert een inspirerende en vruchtbare omgeving en je richt het werkproces in als voorwaarde scheppend
het team doet het werk.
Dit refereert aan een andere belangrijke en grijpbare uitkomst: de Design Cycle. Al evaluerend kan je zeggen dat de
Design Cycle een zeer bruikbaar onderliggend model is voor
de toekomstige inrichting van leersituaties. Dit is inderdaad
een ander soort proces, de productmachine levert nu kleinere
brokken. Terwijl de Design Cycle aan het het experiment, het
onderzoek en ontwikkelproces ten grondslag ligt. In die zin is
de Design Cycle een instrument waarvan je onderdelen meepakt dan gaan zich dingen ontwikkelen die delen van de regie
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van het DAL project reflecteren. Je kunt het niet 1 op 1 kopiëren, maar dit is een wel een goed werkbaar opleidingsmodel voor docenten. De Design Cycle is dus blijkbaar een heel
bruikbare trainingstool voor de docenten, het heeft de docenten nauwelijks tijd voor passiviteit gegeven, het heeft gezorgd
dat ze buiten hun eigen vakgebied treden. Het heeft docenten
gestimuleerd om zelf op pad te gaan. Het is de ideale manier
van ontwikkelen gebleken (voor zowel de ontwikkeling van
concepten als voor de professionele ontwikkeling). Het werken met de Design Cycle helpt bij het loskomen van denken in
de bekende overdrachtsmethoden.
Zo heeft Loes met Kim een deal gemaakt dat er een try-out
wordt gedraaid met ‘game studio’: eens per week is er een
open studio waar oud-cursisten van Make Your Own Game
en andere ervaren Game Maker gebruikers zelfstandig kunnen werken tegen een gereduceerd tarief. Er is een docent aanwezig maar die bereidt geen les voor, maar is er om te helpen
bij individuele problemen. Game Studio wordt niet verkocht
als cursusreeks, mensen betalen per keer en zijn niet verplicht
een minimum aantal af te nemen.
Bij de aanpak van The Patching Zone staat samenwerking op
verschillende niveaus centraal, in het Digtal Art Lab project
heeft ongeveer iedereen met elkaar samengewerkt. Dit loopt
parallel met het vermogen om samen te werken als een heel
belangrijke eis voor de docenten van toekomst. En hoewel er
zeer veel en intensief samengewerkt is door alle teamleden
met zeer verrassende uitkomsten vertegenwoordigen de uitkomsten van het machientje toch opvallend vaak een enkelvoudige disciplines of komen ze voort uit nieuwe mogelijkheden die docenten zien in digitale media en new technologie
voor hun vakgebied. Zo is sculptuur docent Ingrid Rekers erg
geïnspireerd geraakt door de mogelijkheden van 3D printen.
Zij is momenteel onderzoek aan het doen en is in gesprek
met docenten van de minor Advanced Prototyping bij de TU
Delft, waar studenten ook bezig zijn met deze techniek. De
TU heeft interesse in een samenwerking en heeft aangeboden in najaar 2012 met de studenten een 3D printer te komen
bouwen in het CKC en een kennisuitwisseling te verzorgen.
Maar hiernaast zien we ook opvallend veel duo’s vanuit verschillende disciplines die kinderen begeleiden in een vakgebied waar ze beiden niet noodzakelijk vandaan komen. Het
zijn meestal duo matches, vermoedelijk wordt het anders te
complex. Dit is een enorme stap ten opzichte van de samenwerkingsvormen die tot nu toe gerealiseerd werden, als je
bijvoorbeeld naar producties, een concours of een uitvoering
kijkt dan is de samenwerking een geoliede machine dit is allemaal heel samenhangend en dit zijn bovendien bekende en
lang geleden uitgekristalliseerde productie processen. Het
grote verschil tussen deze vormen van samenwerking en de
samenwerking die in het Digital Art Lab ontstaat is dat het in
het lab niet langer alleen om uitvoering gaat maar om discipline overstijgende ontwikkeling. Ook daarom durven we te
stellen dat een dans- en beeldend docent elkaar op diepgravende wijze vinden omdat ze in het Digital Art Lab boven
de vakgebieden uitgetild worden. De docenten brengen hier
hun eigen, vakspecifieke kennis in, dit stond ook voorop in

het projectplan voor het Digital Art Lab: de verbinding van
de traditionele kunsten verbinden met nieuwe digitale technologie. Maar achteraf zien we pas dat het de essentie van de
traditionele kunsten naar boven haalt.
Naast deze inhoudelijke resultaten willen we hier ook met
enige trost vermelden dat er voornamelijk jongeren en kinderen deelgenomen hebben aan de activiteiten van het Digital
Art Lab en dat onze activiteiten 1250 bezoekers getrokken
hebben. Dit laatste is geen direct doel van het project geweest,
meer illustreert de belangstelling voor hetgeen er door de jongeren gepresenteerd werd.

DIGITAL ART LAB SPIN-OFF EN NEVENEFFECTEN VOOR HET CKC
Het Digital Art Lab heeft ook het bestaande cursusaanbod
binnen het CKC verrijkt, zo is er een cursus digitale fotografie gestart, en wordt nieuwe media steeds vaker geïntegreerd
in het bestaande cursusaanbod. Hier wordt nieuwe media
gebruikt om het bestaande leerproces (de training) te versnellen, verdiepen of ondersteunen hierdoor ontstaat er een
verrijking van bestaande meer traditionele cursussen en trainingen.
Het Digital Art Lab heeft een postieve bijdrage geleverd aan
het imago van het CKC, het geeft de kunsteducatie een andere, frisse positie in het vrijetijdsveld in de stad. In het verlengde van het Digital Art Lab is er meer stedelijke en landelijk
samenwerking ontstaan. Dit resulteerde tot nu toe al in het
Nieuwe Mediafestival Zoetermeer, met de landelijke organisatie Cinekid en de Zoetermeerse SIZO. In het najaar van
2011 heeft het CKC, dankzij het Digital Art Lab voor het eerst
als volwaardige partner een belangrijke inhoudelijke bijdrage
geleverd aan dit festival, de docenten van het CKC organiseerde hier workshops voor leerlingen van het lager en middelbaaronderwijs.
Sinds het Digital Art Lab is er een samenwerking ontstaan
tussen de drie culturele aanbieders in Zoetermeer: SIZO, de
openbare bibliotheek en het CKC. Er is regelmatig overleg
over programmering en profilering zodat er een optimale afstemming is van de geplande activiteiten van de organisaties
en waar gewenst wordt er ook daadwerkelijke samengewerkt.
Het CKC wekt in toenemende mate als een spin in het web: er
zijn intensieve samenwerkingscontacten met het middelbaar
en het voortgezet onderwijs in Zoetermeer en de regio. Er
wordt regelmatig samengewerkt met HBO (o.a. HHS, HKU)
en universitaire instellingen (o.a. TU-Delft). Maar het CKC
werkt ook steeds vaker samen met Zoetermeerse theatermakers (o.a. Storietellers).
En het CKC verzorgde de nieuwjaarsvoorstelling in het kader
van de nieuwjaarsreceptie voor B&W van Zoetermeer in het
Stadstheater. Kortom; de communicatie en relatie met de omgeving werd versterkt door het Digital Art Lab. De CKC heeft
haar blik naar buiten gericht en wordt versterkt met onverwachte partners en onverwachte impulsen!
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AWARD

VIRTUEEL PLATFORM BEST PRACTICE
In 2011 hebben twee projecten van The Patching Zone een
Best Practice onderscheiding gekregen van Virtueel Platform
(sectorinstituut voor E-cultuur). Virtueel Platform geeft deze
onderscheidingen, zo is op hun website te lezen, aan de 'meest
innovatieve en inspirerende nieuwe media producten uit
kunst, cultuur en maatschappij.' De twee winnende projecten
zijn Go-for-IT! en Plantas Parlantes. Tijdens de Virtueel platform Best Practice award ceremonie in Amsterdam was er ook
een kleine versie van de pratende planten installatie te zien.
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PRESENTATIES ELDERS
TECHNO-ECOLOGIES
De Recycle X pratende planten installatie (Plantas Parlantes)
die is voortgekomen uit het Recycle X project in Dordrecht in
2010, is in 2011 enkele malen tentoongesteld. Het Recycle X
team heeft een grote installatie gepresenteerd en een pratende planten workshop georganiseerd tijdens Techno-ecologies
het internationale media en innovatief ontwerp festival-tentoonstelling in Riga (Letland), november 4 – december 11,
2011.

http://rixc.lv/11/en/exhibition.artists/gilberto.ricardo.javier.jingni.html

VPRO VRIJDENKEN FESTIVAL
De pratende planten installatie werd, op uitnodiging van het
Virtueel Platform, ook gepresenteerd tijdens het Vrij Denken
festival van de VPRO, wat op 28 en 29 mei 2011 in Amsterdam plaats vond.

één van de teamleden van het Go for IT! en Big South Lab project, Pinar is van Turkse afkomst.
Aantal leerlingen: 27
Aantal actieve deelnemers aan de workshop tijdens het
festival :
5

C0-creation in the Big South LAB Project
De tweede presentatie was een wetenschappelijk paper van
onze Big South Lab teamleden Lars Kynde, Andreas Zingerle,
Tyler Freeman en Anne Nigten. Zij hebben een artikel geschreven met als onderwerp 'co-creatie in het Big South Lab',
dit werd gepresenteerd tijdens de conferentie-sessie Media,
Crafting en Fashion in Istanbul, de presentatie werd met een
discussie afgesloten. Tyler en Anne waren aanwezig bij de
presentatie, Lars woonde de presentatie via skype bij, Andy
kon helaas niet online meedoen vanwege het tijdverschil met
Taiwan waar hij toen verbleef.
Aantal bezoekers: 38

http://isea2011.sabanciuniv.edu/content/media-crafting-fashion

= MEER
Op 6 oktober 2011 gaf Anne Nigten de lezing: Formules voor
innovatie bij de uitreiking van de = MEER innovatieprijs, deze
prijs is een stimulans voor ondernemers en creatieve professionals uit de provincie Overijssel. http://www.ismeer.nl/
Aantal bezoekers: ± 100

COMMUNITY ARTS
Op 19 oktober 2011 gaf Anne Nigten een lezing en een gastcollege over Community Arts ? en co-creatie voor studenten
van de afstudeerrichting theatermaker, Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht (HKU), afdeling Theater. Voor de lezing
werden de Go for IT! (The Patching Zone 2009) en Big South
Lab (The Patching Zone 2010) projecten als casus gebruikt.
Aantal deelnemers: 32

ISEA (2x)

LEARNING AND CO-CREATION

In September 2011 was The Patching Zone vertegenwoordigd op ISEA 2011 in Istanbul. Er warden twee projecten gepresenteerd.

Op 12 november 2011 gaf Anne Nigten de lezing: Learning
and co-creation voor de eerste internationale Fresh Tracks
Europe bijeenkomst: A WAY TO GO/Conceptual thinking
in youth dance, over dans en beeldende kunst in jongeren
cultuur. De bijeenkomst werd georganiseerd door Het Lab in
Utrecht.
Aantal bezoekers: 65

Weird/wonderful street fair
De workshop 'A weird/wonderful street fair' van het Digital Art Lab team vond plaats op straat in Istanbul en op een
festival locatie. Deze workshop werd gegeven in een mobiele
'peer-teaching' vorm. Onze teamleden gingen de straten van
Istanbul op met enkel een opklapbare tafel en low-tech gereedschap. Ze werkte met kinderen van scholen waar ze min
of meer toevallig langskwamen. De leerlingen gingen aan de
slag met met 'do-it-yourself ' voorwerpen en instrumenten,
waarbij de teamleden op speelse wijze hun kennis overdragen
aan de jonge Turkse kinderen. Op deze manier verandert de
publieke ruimte in een klaslokaal zonder grenzen. Een kleine
noot: het Digital Art Lab team werd voor de vertalingen voor
Weird/wonderful street fair bijgestaan door de Pinar Temiz,

http://freshtracks-europe.com/programme/dance-visual-arts/
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ADVIES

OVERIGE PROJECTEN

Vanaf begin 2011 heeft Anne Nigten, als vertegenwoordiger
vanuit het kunst en technologie veld, zitting genomen in de
adviescommissie beeldende kunst en vormgeving internationaal voor de Mondriaan stichting (ondertussen Mondriaan
fonds). De commissie komt (in wisselende samenstelling)
ongeveer 9 keer per jaar bij elkaar, afhankelijk van het aantal
ingediende voorstellen. Het werk voor deze commissie is interessant vanwege haar reikwijdte en de discussies onder experts van andere kunstdisciplines.

I-PE is een onderdeel van het innovatieproject Crisp (Creative Industry Scientific Program), wat gefinancierd wordt met
FEZ gelden, vanuit het ministerie van Economische zaken en
innovatie. http://crispplatform.nl/

MONDRIAAN STICHTING

KUNSTFACTOR
In de zomer en het najaar van 2011 heeft Anne Nigten advies
verstrekt en suggesties aangereikt m.b.t. de richtlijnen van
Kunstfactor, het nationaal sectorinstituut voor de amateurkunst, over het onderwerp mediatechnologie in de amateurkunstbeoefening. Hierbij is uiteraard regelmatig gerefereerd
aan onze ervaringen uit het Digital Art Lab en het Big South
Lab.

SOCIAAL CULTUREEL PLANBUREAU
Op 14 oktober heeft Anne Nigten informatie en advies gegeven ten behoeve van het onderzoek van Sociaal Cultureel
Planbureau naar het gebruik van internet voor culturele doeleinden onder de Nederlandse bevolking door Jos de Haan en
Nathalie Sonck. De publicatie van dit onderzoek verschijnt
binnenkort.

HARGAARDE
Anne Nigten heeft in het voorjaar van 2011 een bijdrage geleverd aan het stadstuin-park concept Hargaarde, een stedenbouwkundig concept voor het Harga gebied bij Schiedam van
Volker Wessel, Oeverzaaijer, Concire en Aveco de Bondt. Het
concept is als illustratie voor de businesscase dakpark A4DS
gebruikt door de gemeente Schiedam. Er zijn, voor zover bij
ons bekend, nog geen besluiten genomen rondom de realisatie. http://prezi.com/k3r1hi9i24v7/hargaarde-spelendelen/

I-PE

In I-PE (Intelligent Play Environments) worden sociale en
fysieke oplossingen bedacht die leerlingen en jongeren stimuleren tot beweging. Er wordt in I-PE onderzocht of en hoe
kinderen en jongeren aangezet kunnen worden tot sociaal en
fysiek spel door spelconcepten te verwerken in fysieke bewegingsconcepten.
Het I-PE project loopt van 2011 tot 2015. Het is een samenwerking tussen de faculteiten Industrieel Vormgeving van de
TU/E en de TU Delft. De overige partners in het project zijn:
Kompan, Almende, Sportcomplex Eindhoven Noord (SEN),
The Patching Zone, Design Goed and the Stichting Sports
and Technology. Naast plenaire informatie bijeenkomsten
zijn ook de eerste inhoudelijke werkprogramma’s in 2011 gestart. The Patching Zone draagt bij met algemene kennis over
participatief ontwerpen voor en met jongeren. Daarnaast zal
er in de toekomst (2012 en 2013) specifiek samengewerkt
worden in Streetwise Billboards, een stadspel in de openbare
ruimte van Rotterdam. http://crispplatform.nl/i-pe/i-pe

The Patching Zone _ JAARVERSLAG 2011_ Pagina 55

PROMOTIONELE ACTIVITEITEN
Zoals u in bovenstaand verslag wellicht gelezen heeft, zijn de
promotionele activteiten in 2011 grotendeels voor het Digital Art Lab uitgevoerd in nauwe samenwerking met het CKC.
Hierbij ging het om promotionele uitingen en wervingscampagnes naar de doelgroep van het Digital Art Lab. Daarnaast
kregen de eigen promotionele activiteiten van The Patching
Zone vorm in nieuwsbrieven, een vernieuwde Processpatching website en een mooie documentatie website van het
Digital Art Lab: digitalartlab.patchingzone.net
De lezingen en presentaties die gehouden zijn tijdens ISEA
en in Nederland voor een publiek van professionals hebben
vaak een informatief EN een promotioneel doel. Er is door ons
team en onze communicatie medewerker en ons team veel getwitterd en gepost via Facebook.

PERSONELE ZAKEN
Per 1 januari 2011 is Anne Nigten, The Patching Zone’s directeur, aangesteld als (part-time) lector aan de Hanzehogeschool, Academie Minerva voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur in Groningen. Vanaf 1 januari 2011 als
gevolg hiervan is zij haar functie voor The Patching Zone
parttime uit gaan voeren.
Medio maart is Odilia Arlaud in (parttime) dienst getreden
als boekhouder. Odilia is de opvolger van Dineke Keemink,
die na de overdracht van haar werkzaamheden vertrokken is
bij The Pachting Zone. Bij de overdracht van de administratie
is er ook een nieuw administratiesysteem ingericht. The Patching Zone werkt nu met Exact online. Eind 2011 is Aron de
Boks aangesteld als assistent boekhouder ter ondersteuning
van Odilia.
Het Digital Art Lab team bestond in 2011 uit Berit Janssen,
Loes Bogers, Emoke Bada (afstudeerder uit Hongarije), en
Inge Ploum. Dit team is aangevuld werd met drie Nederlandse
stagiaires: Lennart Boers van de Hogeschool voor de Kunsten
Utrecht, studierichting Muziek Technologie en Peter Bogman
en Serge Juchko van de Haagse Hogeschool. Het Patching
Zone team werd inhoudelijk begeleid door Kristina Andersen.
Het projectmanagement werd verzorgd door Ralph Boeije
van Alares die op projectbasis voor The Patching Zone werkte
en Anne Nigten. Ralph en Anne waren ook lid van de Digital Art Lab stuurgroep. De promotionele activiteiten werden
verzorgd door Jaap Bugter. Wilco Tuinman, Simon de Bakker
en Martin Tamineau waren beschikbaar op oproepbasis voor
productionele werkzaamheden, omdat er veel productionele
ondersteuning vanuit het CKC beschikbaar was is er weinig
gebruik gemaakt van hun diensten.

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht is in 2011 vier keer bijeengekomen.
Op 8 mei 2011 is, geheel onverwachts, Bob Fooy, de secretaris van The Patching Zone’s Raad van Toezicht overleden.
Dit is een groot gemis voor The Patching Zone. De vacature

die Bob achterlaat is in 2011 nog vacant gebleven. De Raad
van Toezicht bestond op 31 december 2011 uit: Dr. Annejet
Meijler, voorzitter, Mr. Bert van Mechelen, lid, Ir. Carol Hol,
penningmeester.

FINANCIËLE PARAGRAAF
Het financieel verslag is als aparte bijlage toegevoegd. De totale inkomsten van 2011 bedroegen m 329.243,– , waarvan directe inkomsten voor Digital Art Lab m 320.966,– , hiervoor
is nog een reservering voor de zogenaamde landelijke uitrol
kosten meegenomen naar 2012.
2011 heeft een exploitatie resultaat van m 45.624,–. Hierdoor
is het eigen vermogen aanzienlijk gestegen, de financiële onderbouwing voor dit bedrag is ook in ons jaarverslag opgenomen. Kort samengevat betreft het hier een reservering ten
behoeve van de waarborg van de continuïteit van de stichting.
Hierbij zijn we uitgegaan van de minimale kosten van de organisatie bij het uitblijven van activiteiten voor maximaal 1
jaar, zodat de stichting geen direct risico loopt bij vertraging
of uitstel van projecten. Gezien het huidig economisch en cultureel klimaat is voor deze richtlijn gekozen in overleg met de
Raad van Toezicht.
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VOORUITBLIK
Na de afronding van het bijzonder succesvolle Digital Art Lab
project en alle andere activiteiten die in 2011 gerealiseerd zijn
richten we onze blik op 2012. In het voorjaar van 2012 start
het Mediawerf / Streetwise Billboards project met het Zadkine ROC in Rotterdam zuid. We werken ondertussen door
aan onze proposities voor meerdere kleine vervolgprojecten
wat mogelijk leidt tot grotere opdrachten in de trant van het
Digital Art Lab. In 2012 staat er ook een kleinschalige samenwerking gepland met de Hanzehogeschool in Groningen,
verbonden aan het lectoraat van Anne Nigten. Hier wordt de
Product Machine, die in het digital Art lab ontwikkeld, is als
ondersteuning voor kunstenaars-ondernemers ingezet.
Mocht u op de hoogte willen blijven; meldt u zich dan aan
voor onze nieuwsbrief (via de website) of volg ons Facebook
en andere sociale media.

www.patchingzone.net

Postbus 29088, 3001GB Rotterdam
Tel. 0623930823
Email: info@patchingzone.net

