
PROVINCIE NOORD-BRABANT

MEERJARIG 
PROGRAMMA 
2017-2020

PLAYGROUNDS
PLATFORM

BIJLAGE 1 WERKPLAN



1-2

inleiding

Het randprogramma van anderen is
het hoofdprogramma van Playgrounds. 
In de rafelranden en overlap van 
disciplines en genres vinden de span-
nendste ontwikkelingen plaats. Door 
deze in een grotere en toegankelijke 
context te plaatsen, die van het bewe-
gende beeld, liggen er bijzondere 
kansen om nieuwsgierige doelgroepen 
te verbinden en te komen tot inspire-
rende vernieuwing van makers en de 
creatieve industrie.

Playgrounds bestaat dit jaar 10 jaar. Sinds 2006 is 

de organisatie uitgegroeid van een 1-daags festival 

in het zuiden van Nederland naar edities verspreid 

over meerdere dagen en steden (o.a. Amsterdam en 

Breda) en met een internationale status. We hebben 

in deze tijd internationale symposia, multidisciplinaire 

coproducties, interactieve performances, filmpro-

gamma’s en multimediale tentoonstellingen opgezet. 

Bij Playgrounds hebben toegepast en autonoom werk 

een plek, presenteert een internationaal netwerk van 

artiesten zich aan professionals, publiek en onderwijs. 

Playgrounds vertrekt hierbij vanuit het bewegende 

beeld waarbij animatie, kunst, film en digitale media 

een natuurlijke rol spelen. Maar Playgrounds kijkt 

ook graag verder en ziet sound design, illustratie, 

journalistiek en wetenschap als onderdeel van het 

programma. De maker van vandaag en morgen 

houdt zich niet meer strak aan de opgelegde disci-

plines, Playgrounds doet dat ook niet. We bewegen 

door genres en disciplines, en zijn er voor en door 

gepassioneerde makers en een nieuwsgierig publiek. 

“Wat ik goed vind aan Playgrounds is dat je 
makers uit allerlei verschillende disciplines 
met een enorme drive over hun werk kunt 
horen vertellen. Videoclip makers, animatoren, 
sound designers, game developers.
Playgrounds geeft je als maker het gevoel 
dat alles mogelijk is. Sinds onze studententijd 
komen we op Playgrounds en elk jaar gaan 
we daar weg met een enorme zin om nieuwe 
dingen te maken.”
Job, Joris & Marieke

missie 
Playgrounds is een innovator en verbinder tussen 
maker, industrie en publiek om de nieuwe, relevante 
ontwikkelingen in bewegend beeld (animatie, visual 
effects, digitale kunst) aan te jagen en structureel 
fundament te geven. 

Playgrounds staat voor meer dan alleen een podium. 

Tijdens onze activiteiten vindt er steevast uitwisseling 

plaats tussen makers, het publiek en het onderwijs. 

Kennis en inspiratie worden als vanzelfsprekend met 

elkaar gedeeld. Playgrounds maakt geen onderscheid 

tussen de beginnende maker, de professional, de lief-

hebber en de student. Door middel van workshops, 

artist-talks, masterclasses en panelgesprekken werkt 

Playgrounds proactief mee aan het makers-klimaat en 

faciliteren wij kennisoverdracht, evenals het delen van 

inspiratie en persoonlijke passie voor het vakgebied. 

Playgrounds vormt daarmee de fundamentele 

verbinding tussen onze belangrijkste doelgroepen: de 

maker, de industrie, het onderwijs en het publiek.
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Playgrounds is er voor de nieuwe generatie makers 

en publiek en wil deze motiveren en inspireren. Play-

grounds wil deze bedenkers de mogelijkheid bieden 

zich verder te ontwikkelen, zowel met betrekking tot 

hun creatieve en vakmatige skills als hun contacten in 

het autonome en commerciële netwerk.

Voor de industrie schept Playgrounds de juiste voor-

waarden voor het scouten van talent en het zien en 

ervaren van het nieuwste dat de verschillende media 

te bieden hebben. Tegelijk heeft Playgrounds een 

netwerkfunctie waarin industrie en makers zich in een 

internationale context profileren en ontmoeten.

Playgrounds vormt een belangrijke schakel tussen het 

onderwijs en de industrie. Onderdelen die niet binnen 

een standaard curriculum vallen, maar wel essentieel 

zijn voor een student, worden door Playgrounds gefa-

ciliteerd. Studenten kunnen in gesprek met hun helden 

en krijgen een kijkje in hun toekomstige, diverse 

werkveld. Daarnaast is Playgrounds een springplank 

voor jonge makers en krijgen (pas afgestudeerde) 

talenten ruimte om zich te presenteren aan een inter-

nationaal (vak)publiek. 

De digitale beeldcultuur is de afgelopen decennia 

uitgegroeid tot het belangrijkste visuele medium in 

ons leven. Maar reflectie op die beeldcultuur zien we 

nauwelijks. Voor het publiek stelt Playgrounds zich 

ten doel de kijk op beeldcultuur te verbreden en te 

verdiepen. Dit doet Playgrounds door te reflecteren op 

de bestaande beeldcultuur en vooruit te kijken naar 

toekomstige ontwikkelingen. 

visie

Playgrounds onderzoekt, stimuleert en ontwikkelt de 

post-digitale beeldcultuur van het bewegend beeld 

en digitale media van nu en morgen. 

Playgrounds opereert in een omgeving die steeds 

meer hybride c.q. multi- en transdisciplinair wordt. Dat 

vraagt de samenleving, zo denkt en doet de moderne 

maker. Creatieve technologie geeft ons fantastische 

gereedschappen waardoor we in staat zijn onze 

verbeelding op virtuoze wijze tot leven te brengen. Je 

wil een verhaal vertellen en je laat je als maker door 

niemand vertellen hoe dat moet. Vaste formats zijn er 

niet meer. Animatie, virtual reality, augmented reality, 

computer-gegenereerd of puur handwerk, ze lopen 

dwars door elkaar heen. Een kunstenaar of vorm-

gever komt hierdoor steeds meer los te staan van een 

discipline en lijkt zich te ontwikkelen tot een ‘allround 

storyteller’ die verschillende methodieken en tech-

nieken aan elkaar weet te verbinden om on- en offline 

het publiek te bereiken op een geheel autonome of 

toegepaste wijze. Bij elk verhaal, bij elke boodschap 

wordt telkens opnieuw gekeken welke middelen 

daarvoor het beste ingezet kunnen worden. 

Playgrounds wil en moet daar op aansluiten, en

is eerder zoekend en twijfelend dan van de grote 

statements.

Post-digitaal is een term waarmee wordt aan-
gegeven dat er niet alleen in digitale concepten 
wordt gedacht en gemaakt, maar dat er vanuit het 
digitale denken ook weer wordt teruggegrepen 
naar het ambacht van voor het digitale tijdperk: 
digitale kennis ingezet in het analoge.

“As artists, we’re always torn between our 
desire to focus on our personal work and the 
need to make commercial work for a living, so 
we compensate by infusing some of our own 
aesthetic into everything we do.”
Yves Gelevyn
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Playgrounds onderscheidt zich dan ook door in onze 

activiteiten het proces steeds centraal te stellen. 

Niet de net afgewerkte eindresultaten, maar ook 

de missers, twijfels en discussies die zich tijdens een 

maak-, leer- en ontwerpproces voordoen, bereiken bij 

ons het podium. Playgrounds toont dus niet alleen, 

maar wil kennis, passie en het integer persoonlijk 

verhaal tweezijdig overbrengen teneinde een 

omgeving te faciliteren waarin onderwijs, de maker, 

de industrie en het publiek elkaar met een gedeeld 

belang en op basis van gelijkwaardigheid kunnen 

ontmoeten: monoloog wordt dialoog. 

Door steeds zoekende te blijven, niet alleen de eind-

resultaten te tonen maar juist het experiment en het 

proces, kan Playgrounds inspringen op de actua-

liteit en de urgente vraagstukken. Playgrounds heeft 

daarmee inmiddels een community om zich heen 

verzameld die bestaat uit onze belangrijkste doel-

groepen:

Het werk ’In The Eyes of the Animal’ van Marshmallow Laser Feast was te zien op PLG 2015 

als installatie (coproductie met Playgrounds). Daarnaast gaven zij een lezing over Immersive 

Storytelling en een studiopresentatie.

makers

Playgrounds wil makers de mogelijkheid bieden zich 

verder te ontwikkelen, zowel met betrekking tot hun 

creatieve en vakmatige skills als hun contacten in het 

autonome en commerciële netwerk. Dat doet Play-

grounds door kennisoverdracht van state of the art-

ontwikkelingen in de digitale beeldcultuur. Hierbij stelt 

Playgrounds zich multidisciplinair op, want inspiratie 

en innovatie komen nooit van één kant en de makers 

worden zelf ook steeds meer hybride. Playgrounds wil 

deze hybride maker van de toekomst inspireren door 

zoveel mogelijk verschillende ontwikkelingen in de 

digital arts te laten zien. 

Daarnaast inspireert Playgrounds de makers door te 

laten zien dat autonome uitingen en werk in opdracht 

elkaar niet hoeven te bijten, integendeel. We laten 

makers zien hoe je je autonome activiteiten kunt finan-

cieren door ook toegepast werk te maken. En dat dat 

niet ten koste hoeft te gaan van je autonome attitude. 

Sterker nog, dat het toegepast werk je kan inspireren. 

Voor Playgrounds bestaat er bewust geen onder-

scheid tussen kunst en commercie, tussen beginnend 

en ervaren, tussen high en low art. Playgrounds inspi-

reert makers door ze te laten zien dat je eerst en vooral 

in beweging moet blijven, moet blijven creëren, binnen 

verschillende beroepscontexten en dwars door alle 

media heen.

Playgrounds ondersteunt makers door de netwerk-

functie te vervullen waar de Nederlandse studio’s en 

zelfstandige makers nodig behoefte aan hebben. Play-

grounds vormt één van de meest belangrijke netwerk-

momenten voor de nationale en lokale industrie om 

elkaar te ontmoeten. Dit belang wordt onderschreven 

door makers als Post Panic.

“Playgrounds is pioneer and leading in the 
field of digital arts in the Netherlands. You 
guys are so important for talent and education 
in the Netherlands.”
Ania Markam, PostPanic
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onderwijs

Playgrounds beweegt zich op het snijvlak van (jonge) 

makers en industrie. Playgrounds wil jonge makers 

verder helpen door de leemte te vullen tussen 

academie (hbo) en werkveld. Dit doet Playgrounds 

onder andere door jonge makers werkervaring te 

bieden middels co-producties, hen te helpen bij het 

uitbouwen van hun portfolio en hun nationale en inter-

nationale netwerk. Vooral voor beginnende makers 

is het moeilijk om aan subsidiegelden en productie-

budget te komen. Daarom heeft Playgrounds een 

talentontwikkelingsprogramma opgezet waarin jonge 

talenten zich kunnen bewijzen. Daarnaast is Play-

grounds een podium dat jonge recent afgestudeerde 

makers een plek biedt om zich te presenteren aan een 

internationaal vakpubliek. De Playgrounds Awards vult 

dit aan door elk jaar een talent voor het voetlicht te 

plaatsen met de Best Student Award.

 

Playgrounds ziet de student van nu als de maker 

van de toekomst. Playgrounds maakt daarom geen 

onderscheid tussen professional en student. Toegan-

kelijkheid en gelijkwaardigheid zijn noodzakelijk en 

essentieel voor Playgrounds. Ze vormen immers de 

voorwaarden voor kennisdeling en overdracht. Het 

gelijkwaardig programmeren van zowel gevestigde 

makers als studenten en jong talent is hierbij van groot 

belang. Playgrounds heeft inmiddels een rijk netwerk 

van mbo- en hbo-opleidingen opgebouwd waarmee 

nauw wordt samengewerkt om deze doelstellingen 

te realiseren. De opleidingen zijn erg positief over de 

bijdrage die Playgrounds levert aan hun curriculum. 

industrie

Playgrounds meent dat als je opleidt voor een 

industrie, je ook moet helpen die industrie groter te 

maken. Playgrounds wil vertegenwoordigers vanuit 

de industrie inspireren met nieuwe mogelijkheden 

uit diverse vakgebieden door ze de laatste ontwikke-

lingen op het gebied van digital arts te tonen. Hiermee 

wordt een vruchtbaar klimaat ontwikkeld voor de 

digitale beeldcultuur en erkenning van de potentie en 

zeggingskracht van het medium kan worden erkend. 

Playgrounds vervult daarbij een belangrijke netwerk-

functie voor de industrie. Vertegenwoordigers uit de 

media en industrie doen zaken tijdens Playgrounds 

activiteiten. Playgrounds wil dit aspect de komende 

jaren verder uitbouwen met speciale venues waar 

producenten zich kunnen profileren.  

“Playgrounds staat standaard in ons rooster. 
Het kan bieden wat voor ons heel moeilijk 
te organiseren is. Directe aansluiting bij het 
werkveld.”
Bart Hoeve, studieleider HKU Kunst &

Media Technology 

“Playgrounds Festival does not feel like a 
conference. It is the perfect combination of 
community, entertainment, education and 
party.”
Aron Duffy, special guest, 1stAVEMachine

Playgounds zoekt daarnaast innovatie in interdis-

ciplinaire samenwerkingen en participatie. Makers 

worden gekoppeld aan sponsoren en partners uit de 

industrie en nieuwe werken worden ontwikkeld, waarbij 

zowel de industrie als de maker de mogelijkheden 

van nieuwe technologieën ontdekken. Playgrounds 

speelt hierbij de rol van aanjager waarbij wij vooral de 

verschillende partijen bij elkaar brengen om zo betere 

en nauwere samenwerkingen te stimuleren tussen 

industrie, talent en maker. 
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publiek

Playgrounds wil het publiek de werkelijkheid achter 

de beeldcultuur laten zien, die zo bepalend is voor 

onze dagelijkse blik op de werkelijkheid. Digitale 

media vormen de laatste decennia de belangrijkste 

beelduitingen in ons dagelijks leven, maar meestal 

ondergaan we die invloed passief. Playgrounds biedt 

een aanvullende en alternatieve blik op de digitale 

beeldcultuur en zorgt voor verdieping en reflectie. Dit 

doet Playgrounds onder andere door de werkelijkheid 

achter (animatie)films en commercials te tonen. Zoals 

met persoonlijke bijdrages (artist talks) van de makers 

van grote titels als Up, Star Wars, Despicable Me etc, 

maar ook met kleine, autonome producties. Hoe func-

tioneert hun wereld?Wat zijn hun creatieve, zakelijke en 

misschien ook ethische afwegingen? 

Daarnaast richt Playground zich ook op de ‘digital 

natives’, de generatie die nu opgroeit te midden van 

de digitale beeldcultuur. Hiervoor zoekt Playgrounds 

ook steeds meer de binding met verschillende 

middelbare scholen in Nederland waarbij Playgrounds 

een speciaal programma levert dat de omgang met 

beeld voor deze generatie bevraagt. 

profilering en positie

Playgrounds is complementair aan het bestaande 

aanbod in Nederland op het gebied van animatie 

en digitale beeldcultuur, dat zich vooral richt op 

het vertonen van filmprogramma’s. Wat bij anderen 

het randprogramma vormt, is bij Playgrounds het 

hoofdprogramma. Met een scherp oog kijkt Play-

grounds naar de meest recente ontwikkelingen; we 

onderscheiden talenten van morgen vaak als eerste. 

Doordat we grote statements uit de weg gaan en 

het creatieve maakproces centraalstellen, is er meer 

ruimte voor experiment, kennisdeling en innovatie. 

Mede daardoor is Playgrounds internationaal toon-

aangevend geworden en heeft Playgrounds binnen 

Nederland een voorhoedefunctie.

“I’m in awe of the talent on display and 
enjoyed hearing about everyone’s ground-
breaking work.”
Curt Enderle, art-director at LAIKA

(Paranorman & The Boxtrolls)

Playgrounds: Imagine Whatever 2016
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Vijf jaar geleden stonden de grote namen van nu al 

op Playgrounds. Denk aan de Nederlanders Erik-Jan 

de Boer (Oscar voor VFX Life of Pi), BAFTA-winnares 

Nina Gantz, Justin van der Lek, Jorik Dozy (Star Wars), 

Moniker en Job, Joris en Marieke, die op het podium 

stonden naast internationaal doorbrekend talent als 

Pierre Coffin (bedenker/vormgever en stem van de 

Minions en regisseur van onder andere Despicable 

Me), Kyle Cooper (titels van onder andere Se7en), 

Rex Crowle (bedenker en vormgever van de game 

Little Big Planet), Double Negative (Oscar voor Ex 

Machina) en meervoudige awardwinnaars op SXSW 

en Sundance zoals Julia Pott, David Wilson, David 

O’Reilly, Genevieve Gauckler en Alex Trochut. Met 

onze scherpe blik op actuele ontwikkelingen zijn we 

een voorbeeld geworden voor andere festivals, die 

programmaonderdelen, onderwerpen en sprekers van 

ons overnemen. 

De afgelopen jaren hebben we met onze vooruit-

strevende programmering een trouw publiek aan ons 

weten te binden. Playgrounds-projecten hebben een 

heel uitgesproken stijl. Door een kwalitatief hoog-

staand programma te combineren met een open 

en gastvrije houding vormt elk van de Playgrounds-

activiteiten een moment waarop verschillende doel-

groepen elkaar echt kunnen ontmoeten. Backstage 

en frontstage worden opgeheven waardoor er een 

hele toegankelijke context wordt gecreëerd. Hiermee 

zijn al onze activiteiten, voor de deelnemers en het 

publiek, tegelijk netwerkmomenten, spreekbuizen, port-

folio-besprekingen en sollicitatiegesprekken. Binnen 

deze sfeer steken de makers, studenten en de industrie 

elkaar aan tot het hoogst haalbare. Hierin is Play-

grounds uniek in Nederland en zoekt menig buiten-

lands bezoeker onze programma’s specifiek op. 

Tienduizenden mensen hebben inmiddels

Playgrounds-activiteiten bezocht, waardoor we met 

onze programma’s o.a. de Grote Zaal van het Chassé 

Theater in Breda en de Grote Zaal van de Stads-

schouwburg (2x) in Amsterdam jaarlijks uitverkopen. 

Daarnaast hoorden we in 2014 bij de 10 beste titelde-

signs op SXSW en worden we internationaal verge-

leken met organisaties als OFFF in Barcelona, Offset 

in Dublin, TOCAME in München, F5 in New York, FMX in 

Stuttgart en Pictoplasma in Berlijn. 

Vanuit deze groei en resultaten vinden we het vorm-

geven van een jaarprogramma dan ook een logische 

stap en een noodzaak om de snelle ontwikkelingen te 

kunnen blijven onderzoeken en mede vorm te geven. 

“Playgrounds loopt voorop. Wat bij jullie van 
nature het hoofdprogramma is komt voor-
zichtig op bij de gevestigde filmfestivals als 
randprogramma. Niet vanuit passie, maar 
omdat ze er simpelweg niet meer omheen 
kunnen.”
Justin van der Lek, VFX artist (ILM)  

Chassé Theater in Breda –

Playgrounds: Imagine – Whatever 2015
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“Keep it going! It means a lot to meet such 
high caliber artists in person. 
Let’s keep the conversation about digital art 
possibilities going, yes? I think the Nether-
lands could have a pioneering role...”
Henrik Mauler, Zeitguised
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programma

In de komende periode (2017-2020) zal Playgrounds 

zijn unieke rol in het veld verder ontwikkelen. Om ons 

onderscheidend profiel te behouden en een inno-

vatief platform te zijn dat meedenkt en meevoelt met 

het vakgebied ontwikkelt Playgrounds een jaarpro-

gramma dat zich richt op drie pijlers die ieder vanuit 

hun eigen perspectief de ontwikkelingen van de 

beeldcultuur bevragen. De opzet van de individuele 

programmalijnen komt voort uit hedendaagse maat-

schappelijke vraagstukken en de urgente uitdagingen 

die zich voordoen binnen het vakgebied van de 

(post)digitale media, maar ook aan de rafelranden 

daarvan (journalistiek, beeldende kunst, wetenschap). 

Playgrounds onderzoekt de rol van animatie en beeld-

cultuur in samenwerking met verschillende partijen 

om de hieronder beschreven thema’s vanuit een 

brede context te bevragen. Playgrounds zoekt dus 

niet zelf naar antwoorden en oplossingen, maar werkt 

samen met (inter)nationale en lokale makers, jonge 

talenten, gevestigde studio’s en bedrijven die vanuit 

hun eigen vakgebied oplossingen zoeken door de 

inzet van animatie en andere vormen van beeld-

cultuur. 

De individuele thema’s zullen binnen de afzonder-

lijke activiteiten van Playgrounds een plek krijgen en 

verbindend werken. Geen enkel thema is een geïso-

leerd veld. Door de inherente verbindingen tussen de 

programmalijnen te erkennen kan elke maker, lezing, 

workshop zich tot één of meerdere van de thema’s 

verhouden. De hieronder beschreven thema’s worden 

binnen de activiteiten van Playgrounds uitontwikkeld. 

Hierbinnen en hiertussen zal Playgrounds onder 

andere nieuwe werken en projecten initiëren die 

het bedrijfsleven (sponsoren en partners) koppelt 

aan opkomende talenten en gevestigde makers. 

De driehoek bedrijfsleven-kennis-talent vormt een 

vruchtbare voedingsbodem om beeldcultuur een 

breder gedragen en kwalitatief hoger gehalte te 

geven. 

Beyond Motion

Aesthetics of a Post Digital Movement

Playgrounds houdt zich al sinds haar eerste editie 

bezig met de betekenisvorming van esthetische en 

technische ontwikkelingen in motion art en design. 

Hierin kijkt Playgrounds onder andere naar de speci-

fieke relatie tussen technologische ontwikkelingen en 

esthetische veranderingen in beeldtaal. Het streven 

naar een steeds realistischere ervaring in twee- en 

driedimensionale beelden kent tegelijkertijd een 

groeiende tegenbeweging. De stilistische keuze van 

makers om zich af te zetten tegen strakke renderingen 

en hyper-realisme (aangevuld met tast, smaak of 

geur) vindt een steeds grotere navolging. Het door 

technische mogelijkheden omhooggestuwde (post-) 

digitale beeld lijkt een relatief korte houdbaarheid te 

hebben. Waar we eerst geïmponeerd werden meege-

zogen in magische digitale werelden, doorzien we 

deze nu in rap tempo als kitsch en plat. Hoe beweegt 

een hedendaagse vormgever zich binnen deze 

blijkbaar trendgevoelige beeldtaal? Wat zijn de esthe-

tische waarden die ons de techniek doen vergeten en 

ons meenemen in het verhaal? Hoe richt het onderwijs 

zich hierop in? Playgrounds onderzoekt en toont de 

ontwikkelingen binnen dit thema onder de naam 

‘Aesthetics of a Post Digital Movement’. Makers en 

visonairs, die we op dit moment spreken rondom het 

opzetten van lezingen, workshops, filmprogramma’s 

en residence – programma’s zijn onder andere David 

O’Reilly, Shane Walter (onedotzero) en het Berlijnse 

Zeitguised. 
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Anatomy Toolbox

The Animated Body and Identity

De sterke opkomst van social media en de ontwik-

kelingen binnen de wetenschap tonen het publiek 

steeds meer de maakbaarheid van het menselijk 

lichaam en onze (online) identiteit. Op Comic-

Conventies verkleden massa’s mensen zich als hun 

favoriete stripfiguur en beweren dan niet alleen van 

uiterlijk te veranderen, maar ook een innerlijke trans-

formatie te ondergaan. Het ontwerpen van karakters 

en hun profiel naast het toepassen van menselijke 

eigenschappen (het zogenaamde antropomorfisme) 

op wezens en objecten ontwikkelt zich als een ware 

kunstvorm. 

Op het gebied van character design en animatie 

hebben we de afgelopen jaren regelmatig sprekers 

en filmprogramma’s geprogrammeerd zoals Felicie 

Haymoz (Wes Anderson), Genevieve Gauckler en Rex 

Crowle (Little Big Planet). Dit doen we onder andere 

met organisaties als Pictoplasma Berlijn, HKU, WDKA 

en makers als het Londense Studio AKA, animatronic 

/ robotica-experts Gustav Hoegen en Neal Scanlan 

en het platform See no Evil, Hear no Evil. Binnen de 

programmalijn ANATOMY TOOLBOX – the animated 

body & identity onderzoeken we aan de hand van 

verschillende activiteiten de ontwikkelingen op dit 

gebied. Samen met makers waar als Floris Kaayk (The 

Modular Body), illustratrice Jordan Bruner (character 

designer) en animatronic / robotica-experts (zoals 

Phill Tippet) onderzoeken we de komende jaren vanuit 

verschillende invalshoeken bovenstaande thema.



1-11

Simulation Across the Nation

The Never Ending Story

Het vertellen van verhalen kan op vele manieren. 

Lineair, non-lineair, trans-mediaal of vanuit een verhaal-

strategie (games). Kunstenaars, wetenschappers en 

ontwerpers omarmen opkomende technologieën om 

interactiviteit en immersie te onderzoeken. Door middel 

van simulatie van zintuigen en het gebruik van code 

kunnen makers unieke, persoonlijke en oneindige 

belevenissen en beelden creëren. De (post-)digitale 

beeldcultuur is in staat om met behulp van verschil-

lende media het publiek te overtuigen. Toch blijkt dat 

er meer nodig is dan een overtuigend medium om 

een verhaal een bepaald belang en waarde mee te 

geven. Hét instrument om dat te doen, is storytelling. 

Playgrounds richt zich op de vaardigheden van story-

telling en het vormen van een goed verhaal, buiten de 

esthetische normen om, als één van de kerndoelen 

voor de verdere ontwikkeling van de (post-)digitale 

beeldcultuur. In de Explore-programmaonderdelen die 

we afgelopen jaren hebben geïntroduceerd, onder-

zochten we al de verschillende invalshoeken van 

immersive storytelling, samen met o.a. Joris Weijdom 

(HKU), Nienke Huitinga (Hackastory), Submarine 

Channel (Refugee Republic), PIPS:Lab,

Marshmallow Laser Feast,Sense of Smell (Famous 

Deaths) en Disney Research Lab (tactile simulation).

Werd animatie eerst gezien als een medium voor 

kinderen, tegenwoordig wordt het ook steeds meer 

ingezet om aan volwassenen een verhaal te vertellen. 

Via beeld kan het persoonlijke verhaal naar een 

universeel publiek worden over gedragen, en kan 

het mondiale geopolitieke narratief weer naar een 

persoonlijk niveau worden teruggebracht. Dit betekent 

een verschaling van het verhaal: van het onzichtbare 

naar het zicht- of voelbare, van de nano of de macro 

naar een menselijke schaal. In een bundeling van 

workshops, lezingen, films en tentoonstellingen zal het 

publiek meegenomen worden in de wijze waarop 

simulatie ingezet kan worden bij het vertellen van 

verhalen. Hiervoor zijn we onder andere in gesprek met 

van Ian Cheng (zie citaat en beeld op de volgende 

pagina) en de mensen achter Sense of Smell (deze 

makers experimenteren met het effect van hormonen 

op de beleving van een theaterpubliek).
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“Live simulation is playing this game in 
public and not letting it end when the game 
gets good. Darwin said the greatest live simu-
lation is nature herself, who incessantly tries 
and fails aloud, never stopping at perfection. 
But nature is often too fast, too slow, too big, 
too small, for us. We desire a live simulation 
at scale with human spacetime, but unending 
in its variety and blind to our barometers of 
quality. A live simulation that we can feel, but 
does not give a fig for us.” 

Ian Cheng
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talentontwikkeling

In de meerjarenprogrammering van Playgrounds is 

volop aandacht voor nieuwe makers en talent. Met 

verdiepende workshops en masterclasses, een Award-

campagne met Award-show, de productie van de 

‘openings titles’ door onder andere Brabantse film-

makers, filmprogramma’s, studio-bezoeken (Go Sees) 

geven we aandacht aan talenten door het jaar heen. 

We willen dit programma echter bestendigen in Play-

gournds NEXT, een talentontwikkelingstraject. Play-

grounds heeft onlangs een tweejarige ondersteuning 

voor Playgrounds NEXT gekregen in het kader van de 

provinciale impulsgeldenregeling.

 

Met Playgrounds NEXT stellen we ons ten doel talenten 

een individueel traject aan te bieden waarbij een 

talent begeleid wordt op vooraf geformuleerde artis-

tieke en zakelijke doelen. 

De talenten hebben na het doorlopen van Play-

grounds NEXT aansluiting gevonden bij het (inter)

nationale netwerk en een stabiele basis voor hun 

loopbaan ontwikkeld. De trajecten worden gecofinan-

cierd door het bedrijfsleven (creatieve industrie) en 

het onderwijs. Hiermee wil Playgrounds een facilitaire 

rol spelen en een brug vormen tussen jonge talenten 

en financiering. Ondersteuning werven vanuit fondsen 

voor het produceren van nieuwe werk is voor nieuw 

talent lastig. Playgrounds NEXT moet voor nieuwe 

talenten een springplank worden voor de ontwikkeling 

van een trackrecord.

 

We investeren in opbloeiend en opkomend talent dat 

zich heeft laten gelden met een kwalitatief hoog-

staand portfolio. Deze talenten hebben al een eigen 

artistieke signatuur ontwikkeld. De doelgroep is in 

staat door dit traject een grote stap te zetten richting 

de top. Playgrounds NEXT hanteert dan ook een defi-

nitie van talentontwikkeling op drie niveaus: artistieke 

ontwikkeling en vakmanschap, zakelijke ontwikkeling 

en cultureel ondernemerschap, uitbreiding van en 

inbedding in het professionele netwerk.



1-14

Naar aanleiding van een open call onder stake-

holders uit het veld selecteert Playgrounds samen met 

representanten van de keten (onderwijs, creatieve 

industrie, distributie, podium) een aantal talenten. 

We gaan bij de selectie uit van de volgende kern-

waarden: artistieke visie, vakmanschap, ambitie, 

bereidheid en beschikbaarheid. Met andere woorden: 

de talenten zijn creatief, gepassioneerd, leergierig en 

sociaal. De geselecteerde talenten stellen na een 360 

graden analyse, allereest een individueel plan op. 

Het talent wordt vervolgens gekoppeld aan een 

coach uit het internationale netwerk van Playgrounds. 

Met de partners ontwikkelen we per talent een 

programma waarin het talent werkervaring opdoet 

(al dan niet buiten het eigen kennis- en experti-

seveld) én ruimte krijgt om vrij werk te maken en de 

eigen artistieke onderzoeksvragen te exploreren. We 

vinden per deelnemer een studio die zich ontfermt 

over dat talent en een ‘talent in residency’ biedt. 

Playgrounds is ervan overtuigd dat er op die manier 

een bestendige samenwerking kan ontstaan en 

verduurzaming van het netwerk van het talent. Op dit 

moment zijn Submarine, Postpanic en OneSize bereid 

om een ‘talent in residency’-plek te realiseren en te 

co-financieren. Waar mogelijk nemen we delen uit het 

individuele traject en maken dat toegankelijk voor 

meerdere makers. Het individuele talent moet profi-

teren, maar meerdere makers moeten er wijzer van 

worden. We vinden dat het Playgrounds NEXT-traject 

vanuit een open source-benadering opgezet moet 

worden, waardoor delen van het traject openbaar zijn, 

wat kennisdeling en netwerkvorming ten goede komt. 

We bieden de workshops in samenwerking met onze 

partners aan -zoals AKV|St. Joost en KONKAV- aan een 

aantal studenten, net afgestudeerde makers, meer 

ervaren professionals en de geselecteerde talenten, 

zodat er in een heel vroeg stadium een soort tandem 

ontstaat van kennis en ervaring en het delen daarvan. 

Daarnaast werken we aan het openstellen van work-

shops van een aantal internationale festivals zoals 

FITC en See no Evil, Hear no Evil voor de geselecteerde 

talenten. 

Elk traject eindigt met een presentatiemoment, tijdens 

het Playgrounds Festival, tijdens een van de (inter)nati-

onale festivals, en/of bij een van de regionale podia. 

Het talent staat centraal bij het kiezen van dit presen-

tatiemoment. Dit moment kan ook bestaan uit het 

delen van het onderzoek dat de maker deed tijdens 

dit traject en hoeft niet per se een filmproductie te zijn. 

Dit betekent dat elk talenttraject, ongeacht de indivi-

duele behoeften drie fasen kent: conceptontwikkeling 

en kennisdeling, productie en showcase. 

Wat Playgrounds NEXT uniek maakt, is de samen-
werking tussen en koppeling met onderwijs, crea-
tieve industrie en presentatieplekken. Talenten 
worden voorgedragen door verschillende stake-
holders uit de culturele waardenketen. Ook het feit 
dat een deel van het traject opengesteld wordt, 
past precies bij het toegankelijke platform dat
Playgrounds is. 
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activiteiten  

Met meerdaagse programma’s in het zuiden en 

noorden van het land is het Playgrounds festival 

uitgegroeid tot hét festival in Nederland voor digitaal 

bewegend beeld, visual effects en animatie in het 

bijzonder. Dit succes en de waarde van het festival 

voor ontmoeting en presentatie zal Playgrounds blijven 

voortzetten, maar dan in de richting van een meer 

structureel platform voor beeldcultuur met meerdere 

activiteiten zowel on- als offline door het jaar heen. 

Door het loslaten van het festival als het enige moment 

voor presentatie en ontwikkeling krijgt Playgrounds als 

platform de mogelijkheid om meer op de actualiteit te 

programmeren en flexibel in te springen op kansen die 

zich voordoen. Makers en kunstenaars die geen kans 

zien om tijdens het festival aanwezig te zijn, kunnen via 

workshops, masterclasses en lezingen door het jaar 

heen toch een bijdrage leveren. Hierdoor wordt de 

groeimogelijkheid in de breedte gezocht en ligt het 

zwaartepunt niet meer op één moment. 

artists wanna talk 

In het najaar programmeert Playgrounds een jaarlijks 

terugkerend symposium waarin wij relevante, artis-

tieke en inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied 

van bewegend (digitaal) beeld tonen. Vanuit de hele 

wereld komen toonaangevende makers en denkers 

hun kennis delen over op welke manier zij bijdragen 

aan de vooruitgang van de post-digitale beeldcultuur. 

Playgrounds wil onder haar spotlicht vooral ontwerpers 

en kunstenaars het woord geven. De mensen die het 

beeld maken en bedenken. Het eindproduct staat 

dan niet centraal, maar het proces daarachter. Geen 

gepoch, maar gepassioneerd laten zien wat de moge-

lijkheden zijn en dit als liefhebbers van het creatieve 

bewegende beeld met elkaar delen. Het symposium 

is hét netwerkmoment voor onze verschillende doel-

groepen. 

tentoonstellingen, performance en 

screenings

Playgrounds bouwt haar springplankfunctie steeds 

verder uit. Playgrounds wil talentvolle en begaafde 

makers een (internationaal) podium bieden en een 

goede aansluiting laten maken met haar (internati-

onale) netwerk. Investeren in en het stimuleren van 

een levendig makers-klimaat draagt er immers aan 

bij dat er meer kwalitatief werk gerealiseerd wordt 

en talentvolle makers beter zichtbaar worden voor 

collega-festivals, blogs en potentiële opdrachtgevers. 

Jaarlijks studeren er talrijke talentvolle studenten af 

met inspirerend werk. Helaas is veel van dit werk alleen 

te zien tijdens afstudeer-tentoonstellingen en is er 

zelden een (tastbaar) overzicht te zien, behalve op 

blogs. Als onderdeel van onze activiteiten faciliteren 

en organiseren wij tentoonstellingen en screenings 

waarbij talenten naast gevestigde makers een plek 

hebben om zich te presenteren. Zo heeft Playgrounds 

middels het project ‘The Greenhouse’ het afgelopen 

jaar laten zien waartoe de belofte in staat is. Hiervoor 

werkten we samen met verschillende academies, 

opleidingen en communities zoals The City of Imagi-

neers, VAP en ACDN. 

Daarnaast bieden de tentoonstellingen, performances 

en screenings een plek aan de werken en producties 

die zich buiten de gebaande paden en in de rafel-

randen van het vakgebied begeven. Hierin presenteert 

en toont Playgrounds werken die verschillende disci-

plines aan elkaar kunnen verbinden en/of toonaan-

gevend zijn voor de ontwikkelingen in de beeldcultuur. 

In samenwerking met verschillende theaters en off- en 

online podia worden deze werken bij een zo breed 

mogelijk publiek onder de aandacht gebracht. 
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workshops en masterclasses 

Door het jaar heen organiseert Playgrounds verschil-

lende workshops en masterclasses waarin makers 

hun skills en kennis kunnen versterken. Het aanbod 

aan workshops en masterclasses is gericht op het 

geïnteresseerde brede publiek als de student en de 

professional, en zal waar nodig ook onderscheid 

maken in verschillende niveaus om zo iedere doel-

groep van een passend aanbod te kunnen voorzien. 

Daarnaast bieden de masterclasses als aanvulling 

op het symposium de mogelijkheid om op kleinere 

schaal kennis uit te wisselen. Verdieping staat hierbij 

centraal waarbij de spreker of artiest aanspreekbaar 

en toegankelijk zijn voor meer persoonlijke vragen en 

verdiepende discussies. 

talentontwikkeling

Binnen het talentontwikkelingsprogramma worden 

verschillende activiteiten ontwikkeld die ook voor het 

publiek toegankelijk zijn. Zo zullen er drie workshops 

door het jaar heen plaatsvinden die, met het oog op 

de doelstelling van het talent, ook openstaan voor 

andere talenten, studenten en professionals. Ook zal 

de presentatie van de tijdens het talentontwikkelings-

traject ontwikkelde productie een plek krijgen binnen 

de conferentie, een tentoonstelling of screening. Ook 

dit hangt af van de inhoudelijke doelstellingen van het 

talent en het uiteindelijke product. 

internationalisering

Playgrounds gaat de grens over door in samenwerking 

met buitenlandse festivals Nederlandse makers een 

podium te bieden. Door speciale Dutch Programmes 

te ontwikkelen kan Playgrounds de Nederlandse 

makers een plek bieden om zichzelf te presenteren in 

het buitenland. Hiervoor is Playgrounds in gesprek met 

o.a. FITC, F5, OfffbyNight Antwerpen en See no Evil Hear 

no Evil. 

 

awards

Elk jaar reikt Playgrounds awards uit om de lokale 

makers, opkomende talenten en studenten extra 

onder de aandacht te brengen bij het Playgrounds-

netwerk. Al menig award-winnaar heeft zijn/haar 

carrière zien groeien zoals Edwin Schaap die 2 jaar 

geleden de Playgrounds Student Award won en tijdens 

het festival van 2015 zelf als maker op het podium 

stond om op ongedwongen wijze zijn passie voor film 

te delen met het publiek. 

productie en ontwikkeling

Playgrounds jaagt de productie en ontwikkeling van 

nieuw werk aan door coproducties te initiëren tussen 

industrie, maker en onderwijs. Hiervoor verbindt Play-

grounds verschillende partijen aan elkaar, vanuit 

verschillende disciplines, ten einde nieuwe werken te 

produceren die de laatste technologische en inhoude-

lijke ontwikkelingen op hebt gebied van beeldcultuur 

bevragen en ontdekken.  

 

In de periode 2013-2016 zijn we begonnen met Play-

grounds Next Stage. Hierbinnen heeft Playgrounds 

meerdere vernieuwende producties gerealiseerd die 

de podiumkunsten verbindenmet de (post)digitale 

beeldcultuur. Een waardevolle samensmelting die wij 

gaan voortzetten in de komende periode.  

 

Playgrounds zet ook ieder jaar de opdracht uit voor 

de ontwikkeling van de festival-titels voor. Hierdoor zijn 

al verschillende jonge makers opgemerkt door de 

industrie.  De 2014 titels zijn zelfs genomineerd voor 

Best Title Design of SXSW, zie: 

 https://vimeo.com/110802045 

(N.B. Natuurlijk vallen de producties die vanuit de 

talentontwikkeling worden gerealiseerd ook onder 

deze activiteit.) 

I’m gonna teach you a lesson

Playgrounds heeft een unieke kijk op en down to earth 

benadering van beeldcultuur en kan dit op gepaste 

wijze overdragen aan het publiek. Playgrounds gaat 

dan ook regelmatig op bezoek bij collegafestivals 

en onderwijsinstellingen om daar lezingen te geven 

of een bijdrage te leveren aan het programma. We 

gaven lezingen op o.a. HKU, IMG.Lab, Shine Festival, 

STRP Eindhoven, Faux Image Berlijn, Fontys, Cut Out Fest 

Mexico, Greenhouse Group, Universiteit van Nijmegen.
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PLAYGROUNDS PLATFORM  
activiteiten agenda 

De onderstaande agenda geeft een beeld van de 

verdeling en spreiding van de Playgrounds-activiteiten 

over het jaar.   

Januari / Februari 

Anatomy Toolbox met een filmprogramma

(70 min) i.s.m. Pictoplasma (Berlijn) met shorts op het 

gebied van characterdesign, 3 keynote-sprekers en 

panelgesprek, workshop animatronics en character-

design.

Playgrounds Next (talentontwikkeling) : GoSees – 

Studiobezoek door talenten bij verschillende toonaan-

gevende makers in Nederland.

Maart / April 

Simulation across the Nation met een filmprogramma 

i.s.m. onedotzero met shorts op het gebied van simu-

latie, 3 keynote-sprekers en panelgesprek. Workshop 

creative simulation coding.

Kick-off (productie)– project Playgrounds Titles, jonge 

talenten werken aan de Titels van het festival, waarmee 

het symposium in November zal openen.  

Mei / Juni 

Beyond Motion met een filmprogramma samenge-

steld door Playgrounds met shorts op het gebied van 

characterdesign, 3 keynote-sprekers en panelgesprek. 

Presenatie Playgrounds Next Talent-ontwikklngspro-

gramma. 

Simulation across the Nation met een filmprogramma 

ism onedotzero met shorts op het gebied van simu-

latie, 3 keynote-sprekers en panelgesprek. 

Workshop creative simulation coding.

September / Oktober 

Anatomy Toolbox met een filmprogramma (70 min) 

i.s.m. See no Evil Hear no Evil met shorts op het gebied 

van characterdesign, 3 keynote-sprekers en panel en 

een workshop animatronics en characterdesign.

November / December 

Beyond Motion met een filmprogramma samenge-

steld door Playgrounds met shorts op het gebied van 

characterdesign, 3 keynote-sprekers en presenatie 

Talent-ontwikklngsprogramma.

Playgrounds Festival 2017 met 20 internationale 

keynote sprekers, 6 workshops, 4 filmprogramma’s en

2 expo’s en 6 installaties

(met shorts op het gebied van simulatie, 3 keynote-

sprekers en panelgesprek. Workshop creative simu-

lation coding.

Playgrounds Next (start productie)– project Play-

grounds Talent Titles 2017, 10 nationale en internati-

onale jonge talenten werken in estafette vorm aan 

de Talent Titels 2017, waarmee de conferentie in 

November zal openen. 
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marketing & communicatie

Playgrounds is de creatieve catwalk 
van het bewegend beeld. Een platform 
dat deelt, inspireert, prikkelt en als 
eerste innovatief en experimenteel 
gebruik van beeld oppikt, wereldwijd. 
Een platform dat door het jaar heen 
activiteiten ontwikkelt en organiseert, 
zowel on- als offline. 

doelgroepen 
 

Playgrounds kent vier doelgroepen, te weten makers, 

industrie, onderwijs en het brede publiek. 

Onder de makers verstaan we film- en audiovisuele 

makers, animatoren, illustratoren, grafisch vorm-

gevers, beeldend kunstenaars, ontwerpbureaus. De 

industrie houdt voor ons in de creatieve beeldindustrie 

(producenten, studio’s, communicatie- en reclamebu-

reaus) en de wetenschap (bijvoorbeeld professionals 

werkzaam in de geesteswetenschappen, communica-

tiewetenschappen, kunstgeschiedenis).

In de doelgroep onderwijs focussen we ons op vier 

segmenten, zowel provinciaal, nationaal als internati-

onaal: 

HBO, kunstacademie: bachelor en masterstudenten 

animatie, audiovisueel, illustratie en vormgeving 

HBO, communicatie: NHTV, Fontys, Avans, etc.

MBO: studenten film, communicatie, vormgeving.

WO: geesteswetenschappen, communicatieweten-

schappen, kunstgeschiedenis. 

Met de doelgroep publiek beogen we het in film geïn-

teresseerde publiek naar Playgrounds-activiteiten en 

het online platform te trekken: publiek dat met name 

wil weten hoe iets gemaakt wordt, grote interesse 

heeft voor verschillende aspecten in en hedendaagse 

ontwikkelingen van bewegend beeld.  Ook het in kunst 

geïnteresseerde publiek, dat zich specifiek interesseert 

voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van tech-

nologie en kunst, rekenen we tot die doelgroep.  

 

innovators

Professionals en in wat mindere mate studenten 

kunnen worden omschreven als innovators.

Innovators vormen 2,5% van de markt, zijn over het 

algemeen hoog opgeleid en hebben een hoog 

inkomen. Het zijn ondernemende types, gevoelig voor 

nieuwe dingen, die zich met name via websites en 

sociale media op de hoogte houden van nieuwe 

ontwikkelingen. Playgrounds-innovators zijn dus al 

enigszins op de hoogte van ontwikkelingen in de 

audiovisuele industrie. Dat kan inhoudelijk zijn (zoals 

de activiteiten van een bepaalde regisseur) en/

of gericht op techniek (b.v. de allernieuwste iPhone 

applicaties). Zij lezen magazines als D-Zone, Compu-

terArts en Sight & Sound. In de audiovisuele wereld zijn 

innovators met name regisseurs, bloggers, animatoren 

en softwareontwikkelaars. Innovators zijn pro-actief en 

vullen de inhoud die zij zelf volgen ook aan. Zij posten 

en delen hun laatste producties op dezelfde platforms 

als die zij lezen. 

early adaptors

De wat diffuse groep van filmliefhebbers en het in 

kunst geïnteresseerde publiek bestaat met name 

uit early adopters. Deze groep vormt 13,5% van de 

markt, hebben ook een hoge opleiding en interesse 

in nieuwe producten. Anders dan innovators zijn zij 

minder solistisch ingesteld. Ze bezitten uitgebreide 

netwerken en introduceren nieuwe dingen bij een 

grote groep volgers. Zij lezen bladen en blogs als 

Wired, Bright en de Filmkrant, volgen cursussen, lopen 

voorop met nieuwe modellen laptops en telefoons, en 

zijn in staat om uit het aanbod daadwerkelijk te kiezen 

wat zij leuk vinden. 
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doelstellingen 2017- 2020 

bezoekersdoelstellingen

Playgrounds verkoopt uit. Er is gekozen om het volume 

van onze activiteiten niet te vergroten en meer tickets 

te verkopen, omdat Playgrounds een toegankelijk 

platform wil blijven waarbij ontmoeting centraal staat. 

Wel willen we het aantal activiteiten uitbreiden, maar 

grootschaligheid en massa worden altijd bewust 

ontweken. 

Voor de bezoekers formuleren we de volgende doel-

stellingen:  

 

1. een bezoeker bezoekt meerdere programmaonder-

delen tijdens een evenement. Ze moeten wandelen, 

van workshops, naar tentoonstelling, naar artist talks. 

2. een bezoeker bezoekt meerdere evenementen per 

jaar: publiek moet duurzaam aan Playgrounds worden 

verbonden waarmee een continuïteit in bezoeken kan 

worden gewaarborgd.

3. een behoud van een gebalanceerde mix van breed 

cultureel geïnteresseerd publiek, student, scholier en 

professional. 

Playgrounds – Exploring digital art
For those who are curious, brave and step out of
the box

4. Playgrounds bouwt duurzame relaties op met 
bezoekers en bestendigt die relaties met interessante 
content op ons online platform, een regelmatige 
nieuwsbrief-update en events uit de jaarprogram-
mering. De bezoeker krijgt het hele jaar door infor-
matie over Playgrounds. Met activiteiten door het jaar 
heen kan de bezoeker daarnaast zijn/haar kennis 
verder uitbreiden en nog meer doelgericht met de 
content die Playgrounds te bieden heeft omgaan.  

Daarnaast willen we gebruik maken van wat onze 
bezoekers weten en willen weten. Onze bezoekers 
worden actief betrokken bij onze programmering; dit 
uitgangspunt willen we in de toekomst nog verder 
uitwerken, ook als extra impuls voor een duurzame 
relatie. 

5. per jaar verwachten wij minimaal 5.000 beta-
lende bezoekers te trekken met onze activiteiten. Met 
daarbij 500 – 1.000 onbetaalde bezoekers en een 
online bereik van jaarlijks 120.000 views op vimeo en 
minimaal 6.000 volgers op social media (facebook).
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netwerkdoelstellingen 

 

Playgrounds heeft een internationaal netwerk, maar 

zet voor de komende jaren nog meer in op regionale 

inbedding, waardoor de regio profiteert van het inter-

nationale netwerk van Playgrounds. We gaan nieuwe 

verbanden aan of breiden bestaande samenwer-

kingen uit met City of Imagineers, KONKAV/bkkc, VPRO 

Medialab. Daarnaast zetten we in op partnerships 

met regionale festivals/instellingen die soortgelijke 

doelgroepen of gewenste doelgroepen bedienen: 

STRP, Wave of Tomorrow, Incubate, MU, Baltan Labora-

tories, Graphic Design Festival, Moti/Breda’s Museum, 

Docfeed, Docwerk, Nieuwe Filmers.

internationale uitstraling 

De filmprogramma’s en exposities die Playgrounds op 

diverse nationale en internationale festivals en podia 

programmeert en de lezingen die de directeur/curator 

geeft, dragen bij aan de internationale uitstraling 

van het platform. Deze activiteiten brengen we actief 

onder de aandacht van (oud)bezoekers en ons 

netwerk. 

Daarnaast zal de samenwerking met internationale 

partners als, OFFF,  FITC en See no evil, hear no evil 

meer zichtbaar worden. De bestaande samenwerking 

met deze internationale festivals zal bovendien uitge-

breid worden met een aantal door Playgrounds gecu-

reerde programma’s waarin Brabantse en Neder-

landse makers zijn opgenomen. Hiermee creëren 

we een podium en bekendheid voor de Brabantse 

industrie en makers en heeft Playgrounds een interna-

tionale rol als hét platform voor de Nederlandse maker. 

Meer dan 5.300 likes op Facebook, 150.000 views 
van onze Titles op Vimeo, 120.000 views op VIMEO 
Channel, 4100 unieke bezoekers tijdens Play-
grounds 2016. 

strategie 

De afgelopen jaren hebben we vier strategieën 

ontwikkeld om bovenstaande doelgroepen te 

bereiken. 

strategie 1 

Maak gebruik van de media die gasten en collega-

festivals hanteren 

 

De gasten van het festival zijn belangrijke media-

partners. Bezoekers hebben vaak eigen websites en 

facebookpagina’s. Via deze media communiceert 

Playgrounds het festival an sich en het jaarpro-

gramma. Daarmee bereikt Playgrounds gericht de 

innovators en early adopters, waarop het festival zich 

met name in de dagprogrammering richt. 

Playgrounds heeft nauwe banden met een aantal 

collega-festivals die geloven in het belang van delen 

van informatie en elkaar aanvullen in plaats van 

elkaar beconcurreren. Playgrounds werkt wat de 

marketing betreft nauw samen met een aantal gere-

nommeerde internationale en nationale festivals. Het 

Londense See no evil, hear no evil, het Canadese FITC, 

het Spaanse OFFF zijn begrippen in de internationale 

wereld van bewegend beeld en hebben een uitge-

breid netwerk met een heel gerichte doelgroep. Ook 

STRP in Eindhoven heeft een eigen netwerk en heeft al 

verschillende malen een podium geboden voor een 

selectie uit het Playgrounds-programma. Playgrounds 

promoot deze festivals, zij promoten Playgrounds. 

 

strategie 2 

Richt je op platforms waarop de professionals zich 

begeven.

Het Amerikaanse Motionographer is een internati-

onaal online platform voor filmmakers, animatoren en 

ontwerpers met een indrukwekkend netwerk. 

STASH is het wereldwijde online archief van animatie, 

visual effects (VFX) en motion design. Ze brengen ook 

regelmatig DVD’s uit. 



1-23

Op beide platforms informeert Playgrounds toekom-
stige bezoekers over de ontwikkelingen m.b.t. onze 
activiteiten, zoals de programmering door het jaar 
heen en het talentontwikkelingstraject Playgrounds 
NEXT. Hierop kunnen bezoekers reageren en zelf 
suggesties formuleren.  

De samenwerking met Submarine en Submarine 
Channel (leidend in Nederland als het gaat om 
transmediale online producties) die we de afgelopen 
jaren op verschillende manieren hebben ingevuld, 
wordt voortgezet.
 
Natuurlijk worden ook platforms en magazines als 
3D Hype, Animatieblog.nl, Vers, Adobe User Group, 
Amsterdam Adblog, Bright, Vice en Creative Review 
geïnformeerd. 
 
strategie 3
Creëer ambassadeurs door je doelgroep voor en 
tijdens het festival te betrekken bij het festival. 
 
Voor Playgrounds zijn de gastsprekers en deelne-
mende artiesten belangrijke ambassadeurs om onze 
activiteiten onder de aandacht te brengen. Als zij zich 
betrokken voelen bij het festival, dragen zij veel publiek 
aan via hun eigen kanalen en dragen zij ook bij aan 
de toekomstige programmering door aanbevelingen 
te doen. 
Ook de studenten van de kunstvakopleidingen zijn 
ambassadeurs. Playgrounds richt zich met name in 
Noord-Brabant op kunstvakopleidingen om ambassa-
deurs voor het festival te werven. Zo zijn studenten van 
AKV|St. Joost vrijwilligers bij onze on- en offline activi-
teiten, maar ook voor de programmering werken we 
samen met de opleidingen. CMD en Game & Media 
van de NHTV (Breda) maken voor het festival speciale 
installaties. 
 
strategie 4 
Maak gebruik van collegiale distributiekanalen. 
 
Via betrokken instellingen als het bkkc, filmprofessio-
nalplatform KONKAV en STRP, worden persberichten 
verspreid onder het nationale en het provinciale 
culturele veld. Deze marketingstrategie bereikt niet 
alleen de professionals, maar vooral de cultureel 
belangstellenden die mogelijk interesse hebben in 
Playgrounds.

kanaalkeuze 
 
Voor Playgrounds zetten we in op de volgende eigen 
kanalen:  
- Social:  Facebook, Instagram en Vimeo 
- E-mail nieuwsbrief 
- Website 
- Print media: flyers en posters, programmaboekje
- Ondersteuning door online advertising: Facebook, 
Instagram en SEA

contentmarketing

Playgrounds heeft toegang tot een enorme variëteit 
aan content. De communicatie van deze content 
gebeurde voorheen pas voor aanvang van het festival 
en tijdens het festival. Playgrounds wil een transitie 
maken naar een (kennis)platform dat door het jaar 
heen haar community informeert en events aanbiedt; 
die switch moet eveneens leiden tot  veranderingen in 
de contentstrategie. De community moet door het jaar 
heen geïnformeerd worden over must sees, events in 
de jaarprogrammering, andere interessante festivals, 
onderzoeksthema’s van masterstudenten, examenfilms 
van alle Nederlandse academies, nieuwe toevoe-
gingen aan de line up, updates over het talentont-
wikkelingstraject etc. Daarnaast biedt het allerhande 
filmmateriaal en registraties van de artist talks van de 
vorige festivals; een goudmijn aan materiaal waarmee 
Playgrounds een duurzame relatie kan opbouwen met 
haar bezoekers, geïnteresseerden kan prikkelen voor 
de komende editie van het festival én kennis deelt.
 
Hier volgen enkele links naar deze registraties i.s.m. 
Submarine Channel: 
https://vimeo.com/178581731
https://vimeo.com/99140049

Daarnaast gaan we de komende jaren onze Play-
grounds Community uitbreiden. Playgrounds is al een 
belangrijke koppeling binnen de keten onderwijs, 
industrie, makers en publiek. Deze functie wil Play-
grounds meer bestendigheid geven in de Playgrounds 
community. Hierin wordt actief met de verschillende 
doelgroepen gewerkt aan het vormen van een 
gemeenschap waarbij duurzame samenwerkingen 
worden bewerkstelligd tussen de verschillende doel-
groepen en tussen de doelgroepen en Playgrounds. 
Het draait hier om het delen van kennis, inspiratie, 
technologie en expertise. Playgrounds is er niet voor 
en door zichzelf, maar voor en door onze doelgroepen. 
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Facebook, Instagram, Vimeo en de E-nieuwsbrief zijn 

de kanalen om het publiek te interesseren voor deze 

content en traffic te generen. Het bloggedeelte van de 

site moet steeds belangrijker worden.  

De blogposts worden geschreven door een klein team 

van redactieleden. Beeld is key bij de posts, omdat 

Playgrounds’ kern natuurlijk beeld is. 

 

online advertising: Facebook en Instagram Adver-

tising en Search Engine Advertising (SEA) 

De contentmarketingstrategie wordt ondersteund door 

Facebook/ Instagram-advertising en SEA. Playgrounds 

heeft een Google Grants aangevraagd waardoor we 

SEA echt kunnen gaan inzetten. Onze doelgroepen 

bereiken we vooral online, dus we willen echt een slag 

slaan in online marketing. Voor het festival in 2016 

hebben we een advertising-strategie voor Facebook 

ontwikkeld. Naar aanleiding van de resultaten van 

verschillende campagnes rollen we dat ook uit naar 

Instagram.

E-nieuwsbrief gericht op onderwijs

Playgrounds richt zich in 2016 voor het eerst specifiek 

op het wetenschappelijk onderwijs. Waar voorheen 

met name een connectie werd gemaakt met HBO- en 

MBO- studenten die uiteindelijk (deels) gaan maken 

en creëren, wil Playgrounds daar een reflectielaag aan 

toevoegen en WO-studenten die bezig zijn met beeld-

cultuur interesseren voor het festival.

De nieuwsbrieven gericht op het onderwijs kennen 

een ander verspreidingsritme  omdat opleidingen 

al vroeg in het jaar hun rooster en lesprogramma 

inplannen en we natuurlijk deel willen uitmaken van 

het lesprogramma. 

Uiteraard zullen we hierin ook internationale oplei-

dingen en scholen meenemen, uit België, Duitsland, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en later ook 

andere EU landen.

 

Voor  MBO-studenten zetten we met name in op de 

diverse technieken die aan bod komen in de Play-

grounds-activiteiten en bij de presentaties van de 

grote namen, zoals bijvoorbeeld van visual effects- 

artiesten die meewerkten aan Star Wars-films. Voor 

de groep studenten HBO / WO halen we andere 

programmaonderdelen uit de line up naar voren in 

een eigen nieuwsbrief, zoals de vele installaties, de 

expositie en de programma-onderdelen over ontwik-

kelingen in animatie. 

Voor alle studenten wordt een speciale ticketprijs 

aangeboden.

We zorgen ervoor dat voor alle Playgrounds-activeiten 

een batch van de tickets voor onderwijs wordt gereser-

veerd; daarnaast houden we een batch voor de vrije 

verkoop. Op die manier zetten we in op een mix van 

publieksgroepen en op kennisdeling tussen verschil-

lende groepen én onderling.
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E-nieuwsbrief voor professional en film geïnteres-

seerd publiek

Playgrounds bezit een bestand van een kleine 2.000 

nieuwsbrieflezers. Deze abonnees zijn met name oud-

bezoekers van het festival. Deze loyale groep infor-

meren we minstens zes keer per jaar over de ontwik-

kelingen rondom het festival en het platform. We zetten 

ons in om dit bestand uit te breiden, via onze content-

marketing en het actiever benaderen van (oud) 

bezoekers. 

printmedia

Voor het festival ontwikkelen we altijd printmedia. De 

komende periode gaan we ook experimenteren met 

drukwerk voor onze andere activiteiten. We denken 

aan een gebundeld halfjaar-programma, maar ook 

flyers specifiek gericht op een nieuwe doelgroep en/of 

samenwerkingsproject.

Omdat ons publiek zich met name informeert via 

internet heeft online communicatie onze primaire 

focus, aangevuld met print wanneer zinvol.  

De folder en het affiche voor het festival verspreiden 

we onder een bestand van een honderdtal Neder-

landse audiovisuele studio’s. Daarnaast zetten we met 

het affiche in op de zichtbaarheid van het festival in 

Breda.  

We maken voor het festival een programmaboekje 

dat aan alle onderdelen van het festival evenredig 

aandacht schenkt en inzicht geeft in het  tijdschema. 

Daarbij laten we bekende studio’s en de aanwezige 

artiesten ook een tip geven, zodat bezoekers gewezen 

worden op specifieke  onderdelen uit het programma.
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ondernemerschap

De inkomsten van Playgrounds worden genereerd 

uit o.a. publieksinkomsten, sponsoring, partner-

schappen, incidentele en structurele subsidies. De 

directe publieksinkomsten bestaan voornamelijk uit 

de verkoop van tickets voor onze activiteiten. Deze 

inkomsten kennen een continue groei, waarbij we 

onze activiteiten bereikbaar kunnen houden voor 

een breed publiek. In tegenstelling tot veel van onze 

collega-festivals hanteren wij toegankelijke toegangs-

prijzen zodat studenten, start-ups en jonge makers 

hun weg kunnen blijven vinden naar Playgrounds. De 

betaalbaarheid van de activiteiten zorgt er voor dat 

kennis gedeeld kan worden tussen de verschillende 

doelgroepen. 

Het partnerschappen en sponsorbeleid van Play-

grounds kent nog veel groeimogelijkheden. Play-

grounds ziet veel kansen om de inkomsten hieruit op 

korte termijn te vergroten. Voor onze activiteiten zoeken 

we altijd een borging in het werkveld. Wij maken de 

programma’s niet voor onszelf, maar voor onze doel-

groepen. Dit werkt ook door in de partnerschappen 

waarin wij met een gedeelde doelstelling copro-

ducties kunnen ontwikkelen. Door de partners en 

sponsoren inhoudelijk te betrekken bij de activiteiten, 

kunnen kennis en expertise worden uitgewisseld, terwijl 

wij elkaar ook zakelijk kunnen ontmoeten. Playgrounds 

bedient een zeer gewild publiek dat interessant is 

voor veel bedrijven. Playgrounds speelt hier op in door 

samen met deze bedrijven projecten te ontwikkelen 

die de technologie van het bedrijf voor het voet-

licht plaatsen en makers de mogelijkheid bieden om 

met nieuwe technologie te werken en de creatieve 

potentie daarvan te ontdekken. 

Daarnaast wordt Playgrounds incidenteel gefinan-

cierd via publieke fondsen en middelen (zoals Amster-

damse fonds voor de kunst, Gemeente Breda, bkkc, 

Filmfonds).
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organisatie

De staf van Playgrounds bestaat uit de directie die 

wordt gevormd door Leon van Rooij, algemeen en 

artistiek directeur (0,4 fte) en Suzanne Rietdijk, zakelijk 

leider (0,3 fte). Daarnaast werken Paulien Mandos, 

ondersteuning programma talentontwikkeling en 

marketing en communicatie (0,1 fte) en Anne Stolwijk, 

communicatiemedewerker (0,2 fte), vast voor Play-

grounds. 

 

Voor de productie en uitvoering van onze activiteiten 

werkt Playgrounds nauw samen met een vaste groep 

freelancers die worden ingehuurd voor de uitvoering 

van de activiteiten. Hierin ligt een grote kracht voor 

de organisatie. Met een klein, maar zeer bevlogen, 

ervaren en flexibel team kan er in korte tijd op profes-

sioneel niveau een evenement, workshop, lezing of 

conferentie worden geproduceerd. De freelancers die 

Playgrounds aan zich heeft weten te binden zetten 

zich allen volledig in voor de organisatie en weten 

op de juiste manier de kracht en identiteit van Play-

grounds over te dragen. 

Playgrounds hecht groot belang aan goed werkgever-

schap en zorgt voor een passende vergoeding voor 

de crew en werknemers. Hierin staat gelijkwaardigheid 

voorop en zorgen we voor een zo goed mogelijke 

evenredige verdeling zodat niemand te weinig maar 

ook niemand te veel krijgt toebedeeld. Playgrounds 

houdt de kosten voor het personeel verder goed in 

de hand door met een beperkte vaste staf te werken 

en alleen voor activiteiten terug te vallen op de free-

lancers die in korte tijd veel expertise en mankracht 

kunnen inbrengen. 

Playgrounds is een co-creërende organisatie en staat 

altijd open voor input. Er is een continue dialoog met 

het publiek, de medewerkers en het bestuur. Daar-

naast onderzoekt Playgrounds de optie van een 

creatieve adviesraad waarbij leden uit verschillende 

disciplines en achtergronden de organisatie kunnen 

adviseren bij de samenstelling  van het programma. 

Het bestuur van Playgrounds bestaat uit de volgende 

leden: 

Lucas Hendricks (voorzitter) is jurist en historicus. 

Voormalig lid 1e topteam creatieve industrie, strate-

gisch adviseur creatieve industrie en onderwijs en 

directeur A Lab. Tevens Bestuurs-/Raad van Toezicht-lid 

van diverse culturele organisaties, waaronder Fonds 

Cultuur+Financiering.

Marijke Buylinckx (penningmeester), eigenaar MCKX, 

Financieel management en control voor podia en 

festivals. Meer dan 15 jaar ervaring als controller bij 

culturele instellingen.

Stan van Herpen (secretaris) is journalist, communi-

catieadviseur en al meer dan twintig jaar actief in de 

culturele sector. Hij was o.a. programmeur bij (film)

theater Plaza Futura en lid van de Kunstencommissie 

van de provincie Noord-Brabant. Thans is hij o.a. hoofd-

redacteur van MEST, het cultuurtijdschrift voor Noord-

Brabant.

Playgrounds heeft een betrokken en meewerkend 

bestuur dat vanuit haar competenties ook input geeft. 

Dit werkt ook door in de medeverantwoordelijkheid 

van directie en bestuur, waarin we ons houden aan 

de principes van de Gorvernance Code Cultuur. De 

directie en het bestuur van Playgrounds werken nauw 

samen. Het bestuur is bewust divers van karakter, kent 

een brede expertise binnen het culturele veld en 

heeft een sterke affiniteit met de sector waarin Play-

grounds opereert. In gezamenlijkheid wordt gekeken 

hoe, vanzelfsprekend bekeken vanuit de centrale 

doelstellingen van Playgrounds, een groter bereik en 

slagkracht kunnen worden gerealiseerd. Het bestuur 

is goed op de hoogte van ontwikkelingen in het veld, 

waardoor de inhoud van het programma niet alleen  

afhankelijk is van de directie. De leden van het bestuur 

delen hun netwerken en kennis dan ook met iedereen 

in de organisatie en leveren daarmee een belangrijke 

bijdrage aan de continuïteit van Playgrounds.




