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inleiding 
 
 
Het randprogramma van anderen is 
het hoofdprogramma van 
Playgrounds. In de rafelranden en 
overlap van disciplines en genres 
vinden de spannendste 
ontwikkelingen plaats. Door deze in 
een grotere en toegankelijke context 
te plaatsen, die van het bewegend 
beeld, liggen er bijzondere kansen 
om nieuwsgierige doelgroepen te 
verbinden en te komen tot 
inspirerende vernieuwing van makers 
en de creatieve industrie. 
 
2017 was het jaar waarin Playgrounds de stap 
heeft gemaakt van festival naar platform. 
Waarin er niet 1 moment was, maar door het 
jaar heen een aanbod van activiteiten 
plaatsvindt. Dit jaar heeft Playgrounds zich als 
platform kunnen bewijzen en werd de functie en 
waarde van Playgrounds voor hedendaagse 
(post)digitale beeldcultuur bevestigd. Makers 
uit verschillende disciplines en creatieve niches 
kregen een podium en ontmoetten elkaar 
tijdens de vele activiteiten. Playgrounds bleef de 
kwaliteit leveren die het publiek gewend was, 
maar met een hogere frequentie en vooral 
vanuit een positie waarmee een structurele 
basis van kennis en inspiratie kon worden 
geleverd, zowel online als offline.  
 
De overgang van festival naar platform met 
jaarprogramma was voor onze organisatie een 
grote stap. Om het publiek hierin mee te nemen 
hebben we bewust de keuze gemaakt de 
veranderingen geleidelijk en proefondervindelijk 
te laten verlopen. Playgrounds staat altijd in 
ontwikkeling zich en neemt hiervoor genoeg 
ruimte om de kwaliteit te blijven garanderen en 
risico’s te beperken. 
 
Met het nieuwe activiteitenprogramma 2017 
hebben wij het publiek stapsgewijs kennis laten 
maken met Playgrounds platform. Gelijktijdig 
bood de overgangsperiode een moment 
waarop wij verschillende nieuwe programma’s 
en activiteiten konden testen. Het 
jaarprogramma van 2017 kan zich dan ook het 
beste laten omschrijven als een ontwikkeling en 
presentatie van onze nieuwe identiteit.  
 

Wij kijken met veel plezier en trots terug op het 
afgelopen jaar waarin we met onze partners, de 
Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant en 
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een 
divers en uitdagend jaarprogramma hebben 
ontwikkeld. In samenwerking met deze partners 
en die uit het onderwijs en industrie is het 
jaarprogramma inmiddels in de volle breedte 
geïntroduceerd. Het publiek onderschrijft de 
nieuwe betekenis van Playgrounds platform 
voor het vakgebied, waarin meer ruimte is voor 
presentatie, netwerk, (talent)ontwikkeling en 
inspiratie.  
 
Vol met de kennis, ervaring en enthousiasme uit 
het afgelopen jaar zullen wij verder blijven 
werken aan ons platform zodat wij ons publiek 
kunnen blijven bedienen en structureel een 
bijdrage kunnen leveren aan het veld. Wij kijken 
er naar uit het succes van Playgrounds platform 
in 2018 verder te verwezenlijken.  
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programma 2017 

 
artistieke visie 
Ontwikkelingen in de ‘creatieve kunstsector’ 
gaan snel. Makers kijken steeds meer naar de 
media en technieken die ze kunnen gebruiken 
en laten zich niet weerhouden door traditionele 
kaders van discipline en ambacht zoals grafisch 
ontwerp, illustratie of beeldende kunst. Ze 
mengen, kijken wat werkt en doen wat nodig is 
om hun verhaal of concept maximaal te 
kunnen verbeelden. Zij maken werk dat tussen 
het publiek in staat. Online via social media of 
offline door de publieke ruimte te gebruiken. 
Deze open-mind-benadering van beeld en 
ontwerp zetten wij voort ons programma.  
 
Playgrounds beweegt door genres en 
disciplines, en is er voor en door 
gepassioneerde makers en nieuwsgierig 
publiek. Bij Playgrounds hebben toegepast en 
autonoom werk een plek, presenteert een 
internationaal netwerk van artiesten zich aan 
professionals, publiek en onderwijs. Playgrounds 
vertrekt hierbij altijd vanuit het bewegend 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 grafisch ontwerp als 
belangrijk onderdeel van het programma. Als 
geen ander weet Playgrounds een goede 
balans te creëren tussen toegepast, 
commercieel en autonoom werk. Daar waar 
anderen zich specialiseren, ziet Playgrounds juist 
de waarde in het tonen van werkprocessen 
waarin deze velden elkaar versterken en 
inspireren. 
 
Playgrounds staat dan ook voor meer dan 
alleen een podium. Door middel van workshops, 
artist-talks, portfolio reviews en panelgesprekken 
werkt Playgrounds proactief mee aan het 
makers-klimaat en faciliteren wij 
kennisoverdracht, evenals het delen van 
inspiratie en persoonlijke passie voor 
makerschap in de beeldcultuur. Playgrounds 
legt daarmee fundamentele verbindingen 
binnen de keten van makers, industrie, 
onderwijs en publiek. 
 
Playgrounds niet gelooft niet in stilstaan. We 
blijven onszelf, ons programma en ons publiek 
altijd uitdagen om naar nieuwe mogelijkheden 
en alternatieven invalshoeken te zoeken. Dit 
kenmerkt Playgrounds al meer dan 10 jaar en 
dat blijft onze werkwijze. Hierin laten wij ons 

adviseren door de industrie, het onderwijs, de 
makers en het publiek. Alle veranderingen en 
ontwikkelingen die wij doormaken zijn breed 
gedragen. Dit zorgt er voor dat wij de 
concurrentie kunnen voorblijven, ons publiek 
zich nooit verveeld en we een voorloper kunnen 
zijn binnen het vakgebied.  
 
Wij kijken tevreden terug op de ontwikkelingen 
en stappen die wij in 2017 hebben kunnen 
zetten. We merken dat ons publiek, dat al 
geruime tijd met ons mee ontwikkelt, openstaat 
voor de groei en ontwikkeling die wij hebben 
ingezet met onze stap naar platform. 
 
Met de nieuwe formats, thema’s en 
onderwerpen die het afgelopen jaar zijn 
ontwikkeld, kent het programma een verrijking 
en verruiming waarmee wij nu door het jaar 
heen een hoogwaardig programma leveren. Er 
is meer plek voor verdieping en specialisatie 
voor de industrie, tegelijk kunnen makers elkaar 
nu meerdere keren per jaar ontmoeten om de 
relevante, meest inspirerende en creatieve 
producties met elkaar te delen. Hiermee 
bedient Playgrounds het publiek het hele jaar 
door en kunnen we structureel een toevoeging 
zijn voor de industrie. Deze meerwaarde van 
een jaarprogramma wordt erkent door ons 
publiek dat ons nu meerdere keren per jaar 
bezoekt en zeer positief is over de verschillende 
programma onderdelen en diversiteit van het 
aanbod.  
 
programmalijnen 
De maker van vandaag en morgen houdt zich 
niet meer strak aan de opgelegde disciplines of 
werkvelden, Playgrounds doet dat ook niet. In 
het maakproces van bewegend beeld zijn veel 
disciplines vertegenwoordigd. Playgrounds 
creëert een unieke plek in Nederland waar 
verschillende partijen elkaar leren kennen. Wij 
bieden gespecialiseerde programma’s voor 
ieder vakgebied, maar door conclusies uit deze 
gespecialiseerde programma’s in een bredere 
context neer te zetten, haalt Playgrounds de 
discipline uit haar niche en maakt het breed 
toegankelijk. Hiermee kan Playgrounds altijd 
putten uit het beste, meest inspirerende en 
toonaangevende van alle disciplines. 
 
Om de verschillende activiteiten aan elkaar te 
verbinden hebben wij drie overkoepelende 
programmalijnen opgezet. Deze 
programmalijnen zorgen er voor dat de diverse 
onderdelen van ons programma inhoudelijk op 
elkaar kunnen reageren. De programmalijnen 
bevragen ieder de hedendaagse beeldcultuur 
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vanuit een relevant perspectief, terwijl iedere lijn 
ook zijn eigen verbinding maakt met diverse 
maatschappelijke vraagstukken.  
 
Beeld omringt ons dagelijks leven nu meer dan 
ooit. Het belang van beeld, beeldgeletterdheid 
en een kritische benadering van beeld moet 
plaats krijgen in een publieke discussies tussen 
maker, publiek, onderwijs en de industrie. Met 
deze programmalijnen beogen wij de dialoog 
te openen:   
 
beyond motion: aesthetics of a post 
digital movement 
Wat zijn de esthetische waarden die ons de 
techniek doet vergeten en ons meeneemt in het 
verhaal? Al sinds de eerste editie belicht 
Playgrounds de betekenisvorming van 
esthetische en technische ontwikkelingen in 
motion art en design. Hierin wordt gekeken naar 
de specifieke relatie tussen de technologische 
ontwikkelingen en de 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 meegezogen in 
magische digitale werelden doorzien we in rap 
tempo als kitsch en plat. Hoe beweegt een 
hedendaagse vormgever zich binnen deze 
blijkbaar trendgevoelige beeldtaal? En hoe 
reageert het publiek op deze snelle 
ontwikkelingen, is er honger naar steeds betere 
“echtere” ervaringen, of is er een grens aan de 
digitale ervaring die wij niet over willen gaan?  
 
Artiesten die wij programmeerden voor deze 
programmalijn waren o.a. Loish, Merijn Hos, 
Fons Schiedon, Edwin Rhemrev, Rex Crowle, 
Kevin Dart en Mike Pelletier 
 
 
anatomy toolbox: the animated body and 
identity  
De sterke opkomst van social media en de 
ontwikkelingen binnen de wetenschap tonen 
het publiek steeds meer de maakbaarheid van 
het menselijk lichaam en onze (online) 
identiteit. 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. Hoe 
verhouden deze twee aspecten zich tot elkaar. 
Hoeveel van ons sociale leven speelt zich af in 
een virtueel bestaan en wat betekent dan voor 
onze identiteit? 
 
Binnen de programmalijn van de anatomy 
toolbox hebben wij dit jaar de volgende 
artiesten geprogrammeerd: Studio AKA, Martin 
Rezard, Peer Lemmers, The Line Animation en 
Wouter Tulp. 
 
 
simulation across the nation 
Werd animatie en interactieve media eerst 
beschouwd als een medium voor kinderen, is 
het tegenwoordig een steeds meer toegepast 
medium om ook aan volwassenen een verhaal 
te vertellen. Via beeld kan het persoonlijke 
verhaal naar een universeel publiek worden 
over gedragen, en kan het mondiale 
geopolitiek narratief weer naar een persoonlijk 
niveau worden teruggebracht. Dit betekent een 
verschaling van het verhaal: van het 
onzichtbare naar het zicht- of voelbare.  
De post-digitale beeldcultuur is in staat om met 
behulp van verschillende media het publiek te 
overtuigen: lineair, non-lineair, trans-mediaal of 
vanuit een verhaalstrategie (games). 
Kunstenaars, wetenschappers en ontwerpers 
omarmen opkomende technologieën om 
interactiviteit en immersie te onderzoeken. 
Playgrounds zet zich in om de vaardigheden 
van storytelling en het vormen van een goed 
verhaal als één van de kerndoelen te stellen 
voor de ontwikkeling binnen de post-digitale 
beeldcultuur.  
 
Dit jaar heeft Playgrounds het publiek 
meegenomen in de wijze waarop simulatie kan 
worden ingezet bij het vertellen van verhalen. 
Artiesten die hiervoor geprogrammeerd waren, 
zijn onder anderen: Polymorf, Justin Van Der Lek, 
Steye Hallema, Brandspanking, Mediamonks, 
Twirlbound en Apvis. 
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“Great people with 
great stories. Very 
inspiring for 
everyone who is 
interested in being 
part of the creative 
industry.”  

 
Bezoeker session #2 
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activiteiten 
 
In 2017 hebben wij geïnvesteerd in deze 
overgang van festivalorganisatie naar platform 
met jaarprogramma. Om deze stap voor het 
publiek zo organisch mogelijk te laten verlopen 
zijn wij o.a. gestart met Sessions, bijeenkomsten 
waarin de beleving van ons voormalig festival 
wordt vertaald naar een kort maar intens 
avondprogramma. Onder deze noemer 
hebben wij veel inzicht gekregen over 
verschillende formats, sprekers, content en 
locaties.  
 
Bij elke activiteit stellen we ons zelf de uitdaging 
om het diverse publiek dat Playgrounds trekt 
met een afwisselend en hoogwaardig 
programma te inspireren en te stimuleren. Dit 
doen wij door een exclusief kijkje te geven in de 
keuken en het hoofd van toonaangevende 
makers en denkers. Door in de programmering 
steeds disciplines te overstijgen, de inspirerende 
crossovers naast het integer persoonlijk verhaal 
te tonen en door de ware creatieve geesten het 
podium te bieden maken we visie, kunst en het 
proces daarachter toegankelijk voor zowel 
professionals, studenten, start-ups en 
nieuwsgierige liefhebbers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversiteit is voor ons zeer belangrijk. 
Onderwerpen en thema’s wisselen elkaar af. We 
zijn ervan overtuigd dat op deze manier het 
publiek zelf verbanden kan leggen en inspiratie 
en kennis kan opdoen vanuit verschillende 
disciplines en invalshoeken. Daarnaast bieden 
de workshops, seminars en masterclasses 
momenten van verdieping en directe 
kennisuitwisseling. Innovaties in de techniek 
worden hier naast inhoudelijke 
probleemstellingen geplaatst zodat iedere 
deelnemer zich kan ontwikkelen op het gebied 
van zijn/haar keuze. 
 
i’m gonna teach you a lesson 
Ezra Clayton Daniels 

 
I’m gonna teach you a lesson zijn 
programmaonderdelen waarbij Playgrounds 
het klaslokaal opzoekt en gezamenlijk met het 
betreffende onderwijs instituut korte lezingen 
opzet waarbij er ook altijd ruimte is om 
Playgrounds Platform te presenteren.  
 
Op 27 januari trapte Ezra Clayton Daniels het 
nieuwe jaar af met een lezing, screening en 
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interview in de collegezaal van AKV St.Joost in 
Breda.  
 
Ezra is een schrijver en illustrator uit Los Angeles. 
Zijn eerste graphic novel ‘The Changers’ werd 
meteen goed ontvangen wat hem direct op de 
wereldkaart zette als veelbelovend visual 
storyteller. Na dit debuut realiseerde hij tal van 
multimediale samenwerkingsprojecten 
waaronder games, animatiefilms en 
documentaires. Op dit moment werkt hij als art-
director en interface ontwerper aan het 
veelgeprezen iAnnotate dat gezien wordt als 
een van de meest gebruikte apps in de App-
store met meer dan 1 miljoen gebruikers 
wereldwijd.  
 
Tijdens zijn lezing besprak hij de opkomst van de 
online interactieve graphic novels, de kansen 
voor illustratoren om zich te verdiepen in 
opkomende technologieën, de meerwaarde 
van interactie m.b.t. storytelling en gaf hij een 
voorpremière van zijn nieuwste productie. 
 
 
artists wanna talk & network event 
playgrounds sessions 
 
We hebben onze kleinschalige artists wanna 
talk, netwerk en workshops van ons 
jaarprogramma o.a. geframed als ‘Playgrounds 
Sessions – Our fest in a box’. Deze kleinschalige 
evenementen van ±1 avond/dagdeel dragen 
al de bekende Playgrounds elementen in zich, 
maar dan in een kort tijdsbestek en met een 
intiem publiek.  
 
De combinatie van een hands-on 
workshopmiddag in de avond gevolgd door 
een ± 3 uur durend artists wanna talk 
programma en een afsluitend netwerk event, 
sluit aan bij de behoefte van ons publiek. Met 
de sessions bieden wij ons publiek een 
structurele basis waarin zij met regelmaat met 
gelijkgestemden samen kunnen komen en 
kennis kunnen uitwisselen.  
 
Met Playgrounds sessions bieden we een 
inspirerende avond met interessante en 
toonaangevende kunstenaars, animatoren, 
filmmakers, sound en grafische designers: A 
celebration of the creative image. 
 
 
session #1    
De eerste session hebben we heel bewust 
georganiseerd in Lab111, te Amsterdam, het 

hart van de Amsterdamse creatieve industrie. 
En met resultaat, deze session was binnen 48 
uur uitverkocht.  
 
De artiesten die wij hiervoor op het podium 
hadden uitgenodigd waren:  
 
loish 
Lois van Baarle alias Loish is een van de meeste 
succesvolle illustratoren van Nederland. Om 
haar heen heeft zich een enorme fan-
community gevormd met meer dan 1,3 miljoen 
volgers. Geschoold als animator heeft zij zich 
later gespecialiseerd in character design en 
digital painting. Ondanks het werken met dit 
digitale gereedschap heeft zij een zeer 
schilderachtig en schetsmatig handschrift. De 
snelheid van werken en de mogelijkheden van 
de ctrl-z toets brachten haar tot het besluit 
afscheid te nemen van de verftube.   
 
Onlangs deed zij het character ontwerp voor 
Aloy, het vrouwelijke hoofdpersonage van de 
uiterst succesvolle nieuwe game van Guerrilla 
Games – Horizon Zero Down. En vorig jaar nog 
jaar bracht ze haar eigen Artbook uit dat vanuit 
crowdfunding werd gefinancieerd.    
 
Tijdens haar interview ging zij in op de wijze 
waarop zij haar stijl ontwikkelde, de vertaalslag 
van analoge schildertechnieken naar digitale, 
de oude meesters mengen met Westerse en 
Aziatische beeldcultuur. 
 
peer lemmers 
Peers Lemmers is inmiddels een 
animatieveteraan. Hij werkte mee aan talloze 
grote animatie-filmproducties zoals Kung Fu 
Panda, Rise of the Guerdians, Jurassic World, 
Puss in Boots en Horizon Zero down. 

 
Doordat zijn ouders besloten de wereld te gaan 
rondvaren in een zeilboot werd de jonge Peer 
gedwongen de verveling te overwinnen door in 
de kajuit zijn eigen werelden vorm te geven, Zijn 
passie voor tekenen en verhalen vertellen 
resulteerde in verschillende functies bij de 
grootste animatie-studio’s van de wereld.  

 
Op nuchtere toon legde Peer uit hoe hij 
bewegingen analyseert en vertaalt naar 
acteren binnen een verhaal. Naast het delen 
van deze kennis gaf hij ook een ontnuchterend 
beeld van de industrie. 
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Session#1: Tijdens haar interview ging 
LOISH in op de wijze waarop zij haar 
stijl ontwikkelde, de vertaalslag van 
analoge schildertechnieken naar 
digitale, de oude meesters mengen 
met Westerse en Aziatische 
beeldcultuur. 
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justin van der lek 
The Hobbit, Iron Man, The Avengers, Pirates of 
the Caibbean en de laatste Star Wars film, Het 
zijn films waar Justins naam op de aftiteling 
staat. Deze succesvolle visual effects ontwerper 
werkt voor studio’s als Weta van Peter Jackson 
en Industrial Light & Magic van George Lucas.  
 
Tijdens zijn flitsende optreden legde hij uit hoe 
zijn team in staat was om de ‘look and feel’ van 
de eerdere Star Wars films te behouden in de 
nieuwe versies. Hiervoor hebben zij bijvoorbeeld 
oude maquettes en sets ingescand, digitaal 
bewerkt en gebruikt als texturen op 3D-
computermodellen. Daarnaast gaf hij inzicht in 
het uitvoerige onderzoek dat wordt gedaan om 
de shots zo geloofwaardig mogelijk neer te 
zetten, zodat het publiek meegenomen kan 
worden in dit universum, zonder het gevoel te 
krijgen naar visual effects te kijken.         
 
session #2 
We vinden het belangrijk om met de 
jaarprogrammering de creatieve communities 
in het land op te zoeken. De tweede Session 
organiseerden we dan ook in het onderwijs- en 
kennisinstituut Willem de Kooning Academie in 
Rotterdam.   
 
Voorafgaand aan de Session organiseerden we 
twee hands on workhops met studenten. Het 
avondprogramma was wederom uitverkocht.  
 
In deze Session hebben we opnieuw de 
verhouding professional-student in bezoekers 
zoals beoogd behaald: 75% van de bezoekers 
was werkzaam in de creatieve industrie, 25% 
van de bezoekers bestond uit studenten.  Dit 
was voor deze Session een belangrijke 
doelstelling, zeker omdat we een samenwerking 
aangingen met een onderwijsinstelling en juist 
willen dat professionals de connectie met een 
dergelijk kennisinstituut niet verliezen. 
 
De artiesten die voor deze tweede session op 
het podium stonden waren:  
 
the line animation  
The Line is een Londense animatiestudio, van 
zes fanatieke filmmakers die geloven dat elk 
creatief project pas van start kan gaan als er 
een goed idee is. Tijdens de lezing spat de 
liefde voor de beeldtaal uit de jaren ‘80 en 
obscure Japanse animatieseries het scherm af. 
Gemixt met uiterst gevatte vorm van humor is dit 
een van de meeste vermakelijke presentaties in 
de geschiedenis van Playgrounds.  
 

De character-designs zijn zo treffend en 
verhalend dat er relatief weinig hoeft te 
bewegen om uiterst effectief en scherp een 
concept neer te zetten. Dit viel ook op bij de jury 
van de BAFTA die de film EVERYTHING I CAN SEE 
FORM HERE nomineerde. 
 
wouter tulp  
“Een succesvolle tekening vertelt een verhaal en 
FUCK TALENT!” Dat zijn de eerste woorden en het 
eerst beeld wat Wouter Tulp laat zien tijdens zijn 
gepassioneerde presentatie over character-
design. “Pianospelen leer je door veel te 
oefenen en kritisch te luisteren hoe de muziek 
gaat.” Met deze treffende voorbeelden schetst 
Wouter een werkwijze die iedereen in staat stelt 
om tot op een bepaald niveau te leren tekenen.  
 
Daarna vertelde hij over hij zichzelf. Nu hij 
professional is, blijft hij zich ontwikkelen en de 
anatomie en visuele verteltechnieken 
onderzoeken. 
 
merijn hos  
De ouders van Merijn Hos zagen het niet meer 
met hem zitten toen Merijn voor de voor de 6e 
keer van een school werd gestuurd. Hij was veel 
liever aan het skaten en voorzag menig 
vervallen muurtje van graffiti. De 6e keer was ook 
voor hemzelf de druppel, want hij besloot zijn 
kunsten eens serieus op te pakken. Dag en 
nacht werkte hij aan collages, tekeningen, 
murals, sculpturen en schilderijen. Hierbij werkte 
hij intuïtief, maar met een zeer scherpe blik. Een 
duidelijk handschrift werd zichtbaar. Met 
ogenschijnlijk speels gemak levert hij het ene na 
het andere beeld af aan grote merken en 
organisaties. Zo ontwikkelde hij de o.a. de 
huisstijl van Down the Rabbit Hole.  
 
Met een aanstekelijke droge humor leidt hij het 
publiek door zijn leven en werk en laat de 
bomvolle zaal achter met een enorme lust tot 
maken.  
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Met ogenschijnlijk speels gemak 
levert Merijn Hos het ene na het 
andere beeld af aan grote merken en 
organisaties.  
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session #3  
Voor de derde Session verhuisden we naar 
Breda en gingen we een samenwerking aan 
met City of Imagineers en Electron. Deze Session 
had een duidelijke thematische insteek: virtual 
en augmented reality. Tegelijk presenteerden 
we een duidelijk lokale identiteit door twee 
Bredase sprekers op te nemen in de 
programmering: Brandspanking en Studio 
APVIS.  
 
Ook in Breda verkocht de session uit, mede door 
de samenwerking met City of Imagineers 
konden we een nieuwe publiek bereiken. 
 
De AR en VR artiesten die wij plaats lieten 
nemen op het Session podium in Breda waren:  

 
steye hallema 
Steye is bekend geworden door zijn zeer 
inventieve wijze van verhalen vertellen. Dat 
deed hij al als theatermaker bij het gezelschap 
Pips:lab en nu als VR-specialist. Kort nadat hij 
Pips:lab verliet begon Steye als creatief directeur 
bij VPRO Medialab in Eindhoven, maar daar kon 
hij zijn creatieve ei uiteindelijk niet kwijt. Nu als 
regisseur/ schrijver lukt dat wel en werkte hij 
onder de naam Wildvreemd aan een van de 
eerste de 360 graden music video ooit welke 
meteen werd genomineerd voor UK Best Music 
Video Award.   
 
In zijn lezing legde Steye helder uit wat de 
verschillen zijn tussen VR en traditionele film en 
wat juist de overeenkomsten zijn tussen film en 
theater. Daarnaast toonde hij de verschillende 
technieken die hij heeft toegepast bij het 
project Ashes to Ashes, een VR Romcom i.s.m. 
de VPRO, waarvoor hij een Gouden VR Award 
kreeg. 

 
mediamonks  
MediaMonks is een van de hardst groeiende 
bedrijven in Nederland op het gebied van 
mediaproductie. Virtual Reality, Augmented 
Reality en Mixed Reality behoren tot hun 
specialismen. Vincent van de Wetering de 
creative director van MediaMonks VR ging in 
zijn presentatie in op de vraag of VR een hype 
is, hoe lang deze zal gaan duren en wat de 
meerwaarde is van deze toepassing.  

 
Aan de hand van een aantal voorbeelden 
schetste hij een helder beeld van de 
mogelijkheden om het onzichtbare juist 
zichtbaar te maken en met deze mogelijkheid 
verbeelding te prikkelen of een hele andere 
manier van storytelling toe te passen. Zo moet je 

bijvoorbeeld in het Nature Science Museum in 
Singapore op zoek gaan naar uitgestorven 
diersoorten die alleen zichtbaar worden als je 
via een tablet je omgeving bestudeert.  
 
brandspanking 
De Bredase productiestudio Branspanking sprak 
over een enorm project in een Dome-tent, die zij 
onlangs voor StarWars produceerden. In deze 
‘experience’ kreeg het publiek een omniversum-
achtige projectie te zien die communiceerde 
met de led-armbandjes om hun pols. Dit gaf 
een unieke beleving wanneer, bijvoorbeeld, 
tijdens een reis door de sterren de witte lampjes 
om hun pols snel begonnen te knipperen. 
Hierbij kreeg het publiek het gevoel dat zij zich 
tussen de sterren bevonden.    

 
studio apvis 
Jenny van den Broeke van APVIS gaf het publiek 
een mooie kijk in het artistieke proces van een 
onafhankelijke, poetische VR-productie. Samen 
met Micha Hamel ontwikkelde zij een virtuele 
reis door een gedicht, waarbij de inhoud 
naadloos aansloot bij het verhaal dat APVIS op 
virtuele wijze verbeeldde. 
 
session #3 - expo 
VR en AR kan je wel bespreken, maar je moet 
het ook ervaren. Naast de lezingen was er 
daarom een tentoonstelling ingericht, zodat het 
publiek daadwerkelijk zelf kon beleven waarover 
gesproken werd. Dit leidde tot veel discussies 
die tot diep in de nacht doorgingen en zelfs 
nieuwe samenwerkingen. 

 
Een aantal van de werken die tijdens de expo te 
bezichtigen waren kwamen van de uit Australië 
afkomstige SUTU. Deze illustrator zette een 
samenwerking op met app-ontwikkelaar 
Eyejack en een 40-tal animatoren en 
illustratoren die gezamenlijk meer dan 40 
augmented reality prenten. Wanneer bekeken 
via het scherm van je smartphone, komen deze 
prenten tot leven.  
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“With the new wave of 
immersive media that is  
coming at us at high  
speed the relationship  
between the story and  
the viewer has to be  
completely re-designed. 
In most of my VR work  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I find stories that arise 
from this new 
relationship. Hopefully  
adding some stones  
to the foundation of  
VR’s storytelling  
grammar.”  
 

Steye Hallema 
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session #4 
Met de vierde Session op het AKV St.Joost in 
Breda zagen we de mogelijkheid om een 
inspirerende combinatie te maken met de 
afstudeerexpositie van de afdeling Illustratie en 
Animatie ( ILAN). Talent en ervaren makers 
kwamen op deze manier bij elkaar. Rogier 
Wieland hield vanuit Playgrounds een lezing 
over zijn werk en inspiratie. Wieland is een 
Haagse stop motion animatiestudio en bekend 
van een aantal toonaangevende projecten in 
opdracht van Moleskin (bekend van de 
notitieboekjes). Tevens is hij bezig met de 
productie van een eigen project “The Cure”, 
een volledig in stop motion geanimeerd 
verhaal, waarvan de vormgeving is gebaseerd 
op principes van 3d-puzzels.  
 
session #5  
In samenwerking met BNO Image Lab en Het 
Nieuwe Instituut in Rotterdam presenteerden we 
een avond met makers, die op geheel eigen 
wijze bezig zijn met bewegend beeld. Fons 
Schiedon als filmregisseur en illustrator, Jeroen 
Krielaars vanuit typografie en grafisch ontwerp 
en Mike Pelletier vanuit de beeldende kunst.  
 
fons schiedon 
Schiedon is een Nederlandse regisseur, 
illustrator woonachtig in New York. Daar werkt hij 
aan commercials, documentaires en music 
video’s voor o.a. Beyonce, SBTRKT etc. Zijn lezing 
ging over het toelaten van imperfectie in 
producties om eigenheid en verrassing het 
concept te laten versterken en de menselijke 
schaal in een geperfectioneerde, digitale 
workflow de overhand te laten hebben.  
 
mike pelletier 
Pelletier ging in zijn presentatie in op de 
vertaalslag van de traditionele schilderkunst 
naar een computerscherm. In zijn werk gebruikt 
hij 3D animatie-software als een palet van 
olieverf. Ook hij ziet de mogelijkheden van 
‘failures’ als klodders verf, waarin we de 
verbeelding van het publiek weer de ruimte 
geven. Ook hij ziet de mogelijkheden van 
‘mislukkingen’ als klodders verf, waarin we de 
verbeelding van het publiek weer de ruimte 
geven. Aan de hand van traditionele schilders, 
bloggers, digitale kunst en amateurisme 
ontstond er een verhelderend beeld van het 
maakproces van deze veelbelovende maker.  
 
jeroen krielaars 
Krielaars is oprichter van de ontwerpstudio 
Calengo, waar hij verantwoordelijk is voor 

huisstijlen en motion design voor verschillende 
agentschappen en merken. Kenmerkend voor 
zijn werk is het gebruik van typografie. Het is zijn 
specialiteit en onlangs lanceerde hij een eigen 
dienst onder de naam Animography. 
Bewegende typografie, die je online kan 
aanschaffen. Storytelling door beweging toe te 
voegen aan typografie was een rode draad in 
zijn lezing. 
 
session #6 
Voor de zesde Session was Podium Bloos in 
Breda onze hotspot. We lieten Twirlbound, Edwin 
Rhemrev en Fabien Mense het podium 
bestijgen.  
 
twirlbound  
Op de afdeling van Dutch Gamegarden in 
Breda ontwikkelen oud-studenten van NHTV 
onder de naam Twirlbound de game Pine. 
Onlangs lanceerde zij een Kickstarter-project 
voor deze role playing game (RPG), waarbij zij 
meer dan genoeg geld ophaalde om in 
productie te gaan. Uniek aan het spel is dat je 
als speler zo min mogelijk geweld moet 
gebruiken, maar juist een strategie van 
observatie en diplomatie. Mathijs van de Laar, 
medeoprichter, vertelde over het concept, de 
testfases en visie van de studio op simulatie (AI) 
en gameplay.    
 
edwin rhemrev 
Rhemrev is visual developer en staat vanuit deze 
rol aan de wieg van de vormgeving van een 
‘animation feature’. Zo werkte aan de 
omgevingen, objecten en voertuigen voor o.a. 
Despicable Me 3, Son of Bigfoot en het 
Nederlandse Trippel Trappel. Hij bedenkt een 
handschrift voor de film dat doorgevoerd kan 
worden in alle details van de film, zodat deze op 
een stijlvolle manier bij elkaar komen. Zijn 
presentatie gaf een helder inzicht in de visie op 
de esthetiek van deze producties.   
  
fabien mense 
Mense is een Franse illustrator en character-
designer, die verantwoordelijk is voor tal van 
games en animatieseries voor Disney en 
Cartoon Network. Hij is onder bekend geworden 
door de restyling van de Ducktales. Op 
vermakelijke wijze legde hij uit hoe autonome 
projecten kunnen ontwikkelen tot commerciële 
producties, hoe verschillende stijlen in één 
portfolio belanden en wat belangrijke richtlijnen 
zijn bij goed character-design.  
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Artists wanna talk, netwerk event, 
expo, workshop en performance 
The Art Department 5-6 oktober  
 
Op 5 en 6 oktober zette Playgrounds een nieuw 
evenement op de kaart: the art department. 
Een tweedaags programma in het Klokgebouw 
in Eindhoven boordevol artists talks, workshops, 
interactieve installaties, etc. allemaal rondom 
het thema concept art.  
 
Games, animatieproducties , films en nieuwe 
media ( apps etc.)  zijn van oorsprong multi-
disciplinaire samenwerkingen tussen 
animatoren, character-designers, schrijvers, 
programmeurs en illustratoren. Deze producties 
krijgen creatief vorm in de zogenoemde ‘Art 
Department’,  daar waar al het creatieve werk 
dat voorafgaat aan een productie wordt 
gemaakt. Dit is dus de afdeling van een studio 
of filmproductie waar de wereld en de karakters 
van het verhaal of concept worden gecreëerd 
en bovenstaande makers met elkaar 
samenwerken om dit zo goed mogelijk te doen.  
 
Deze context leek Playgrounds het perfecte 
uitgangspunt om in Eindhoven verschillende 
communities van liefhebbers en makers van 
games, illustratie, animatie en films bij elkaar te 
brengen. Concept art, als programma format, 
verbindt verschillende disciplines aan elkaar, 
geeft ruimte aan analoge en digitale 
ambachten, en bezit een artistieke vrijheid die 
heel inspirerend is. 
 
Door een speciaal evenement te organiseren 
rondom deze specifieke fase van het creatieve 
proces, zette Playgrounds een voor Nederland 
nieuw en meest grootschalig, internationaal 
evenement neer binnen de concept art.   
 
Het succes bij de bezoekers was dan ook groot. 
Met uitverkochte dagen waarbij de 
bezoekersaantallen ver boven verwachting 
waren, konden wij het vertrouwde Playgrounds 
publiek het grootschalig event geven dat zij van 
ons gewend waren. Daarnaast konden wij een 
geheel nieuwe doelgroep aanspreken dat zich 
vol enthousiasme stortte op deze meer 
thematische programmering binnen concept 
art.  
 
Talks werden gegeven door o.a.  
 
studio aka 
De Londense ‘character-driven’ animatiestudio 
aka staat bekend als éen van de beste ter 

wereld. Oprichter en regisseur Philip Hunt gaf 
een helder inzicht in storytelling binnen hun 
animatie- en illustratieproducties voor 
commercials, korte film en features, waarvoor zij 
verschillende Bafta-awards mochten ontvangen 
en meerdere keren genomineerd werden voor 
een Oscar.  
 
kevin dart 
Dart is kleurenblind en toch één van de meest 
gewaardeerde art-directors en concept-artists 
(voor o.a. Disney, Pixar en Google) van dit 
moment. Wat de invloed was van deze 
‘handicap’ en hoe hij hiervoor verschillende 
technieken ontwikkelende om de nadelen te 
omzeilen, gaven een goed beeld van zijn 
onhoudbare creatieve geest.  
 
terriotory studio’s 
Territory studio’s is één van de hardst groeiende 
visual effects studio’s van dit moment. Vanuit 
verschillende locaties in de wereld zijn zij 
verantwoordelijk voor des special effects voor 
films als Ready Player One en Ghost in the Shell.  
 
martin rezard 
De zeer ervaren beeldhouwer Martin Rezard 
werkte mee aan de talloze ‘creature designs’ 
voor o.a. Star Wars, Willie Wonka en Alien. Grote 
bekendheid kregen zijn ontwerpen van The 
White Walkers voor Game of Thrones. Tijdens 
The Art Department maakte Rezard terplekke 
een sculptuur van zeer hoog niveau. Het publiek 
mocht hem aanspreken en vragen stellen 
tijdens zijn werk, iets wat zeer veel werd gedaan. 
Daarnaast gaf hij een lezing over de vele 
producties waaraan hij een bijdrage leverde.  
 
rex crowle 
Crowle is medebedenker en vormgever van de 
game Little Big Planet. Dit spel wordt gezien als 
een ware ‘game-changer’, omdat het voor de 
eerste keer spelers de ruimte geeft om hun 
eigen werelden te bouwen en puzzels te 
ontwikkelen (dit speelde voor Minecraft). 
Daarnaast ontwikkelde hij de zeer populaire 
game Tearaway. Een prachtig voorbeeld van 
hoe een 2d papierwereld kan samensmelten 
met een 3d gamewereld. Crowle legde uit hoe 
de vormgeving van het spel tot stand was 
gekomen. 
 
guerrilla games 
De Amsterdamse gamestudio Guerrilla Games 
bracht vorig jaar het wereldsucces Horizon Zero 
Dawn uit. Deze game ging in korte tijd miljoenen 
keren over de toonbank en werd ook door 
kenners geprezen voor haar uitgekiende  
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gameplay en prachtig vormgegeven wereld. 
Een ander sterk punt is de storytelling, hierdoor 
wordt de game ervaren als een interactieve film. 
Ronald Ijzermans was verantwoordelijk voor de 
vormgeving van deze game en gaf inzicht in de 
processen achter de productie en creatieve 
ontwikkeling van het project.     
 
the line animation 
Na hun grote succes tijdens een Playgrounds 
Session vroegen wij The Line Animation ook het 
grote podium te bestijgen. Dit werd door het 
publiek zeer gewaardeerd. De humor en het 
plezier waarmee deze studio hun creatieve 
proces laat leiden, werkten zeer aanstekelijk.  
 
pixar 
Pixar behoeft geen toelichting. Geen enkele 
animatiestudio won zoveel Oscars als deze 
Amerikaanse gigant. Art Director Anthony 
Christov beantwoordde vragen uit het publiek 
en gaf inzicht in zijn werk binnen deze enorme 
studio.  
 
Naast een lezing besprak hij ook portfolio’s van 
bezoekers. 
 
bungie  
De Nederlander Jesse van Dijk is art-director bij 
één van de grootste gameontwikkelaars van de 
wereld. Deze studio is wereldberoemd 
geworden door hun game Destiny. Jesse heeft 
bij deze producties de artistieke leiding over de 
‘look and feel’ van de enorme digitale werelden 
waarin de spelers rondlopen. Tijdens zijn 
presentatie wist hij het publiek mee te nemen in 
de technieken en strategie, die komen kijken bij 
de vormgeving van geloofwaardige 
omgevingen welke de speler uitnodigen om te 
gaan ontdekken.   
 
Naast de Talks van de verschillende artiesten 
was er een expositie met dan 30 aanstormende 
artiesten op het gebied van film, animatie, vfx 
en games. Character-designs, schetsen, 
schilderijen en backgrounds gaven een 
inspirerend beeld van de nieuwe generatie 
beeldmakers. Daarnaast was er plek voor 
workshops van o.a. Wouter Tulp en Pablo 
Carpio. De echte enthousiaste bezoeker was 
tijdens de portfolio meetings ook nog in de 
gelegenheid om in gesprek te gaan met hun 
held en hun portfolio te bespreken. 
  
Zie voor een volledig overzicht van het 
programma 
https://weareplaygrounds.nl/event/the-art-
department/ 

 Of bekijk de aftermovie: 
https://vimeo.com/239428791 
 
partnerprogramma  
klik! / Amsterdam 
 
Playgrounds vindt het belangrijk om geen 
concurrerende positie innemen ten opzichte 
van onze collega festivals. Wij slaan graag de 
handen ineen om gezamenlijk de kwaliteit van 
het programma-aanbod in Nederland te 
verhogen. Om die reden gingen we dit jaar voor 
het eerst een samenwerking aan met Klik! 
animatiefestival in Amsterdam en hebben we 
gezamenlijk een industry day georganiseerd. 
Door deze samenwerking is de positie van zowel 
Playgrounds als ook van Klik! in het Nederlandse 
filmlandschap versterkt. De samenwerking biedt 
mogelijkheden voor de toekomst om vanuit 
ieders eigen expertise een bijdrage te leveren 
aan de animatie industrie.   
 
partnerprogramma, 
internationalisering en community 
Us by Night / Antwerpen 
 
Playgrounds heeft een internationaal bereik, 
maar wil haar publiek uitbreiden met o.a. meer 
Belgische professionals. Zo programmeren wij 
onze activiteiten dichtbij de landsgrens om zo 
de toegankelijkheid voor het Belgische publiek 
te vergroten. Daarnaast werken wij aan onze 
zichtbaarheid in het buitenland door samen te 
werken met collega-festivals.  
 
In 2016 heeft de Vlaamse grafisch vormgever en 
illustrator Rizon Parein het festival Us by Night in 
Antwerpen opgezet. Parein heeft een grote 
staat van dienst en is fore front grafisch 
vormgever met een internationale klantenkring. 
Parein heeft tijdens Playgrounds 2016 dan ook 
een lezing gegeven. Voor de tweede editie van 
Us by Night was Leon van Rooij, directeur van 
Playgrounds, als curator gevraagd een 
programma samen te stellen. Met dit 
Playgrounds programma tijdens Us by Night, de 
inhoudelijke samenwerking en partnership in 
communicatie, hebben we een nieuwe 
doelgroep voor Playgrounds kunnen waarin een 
duurzame verbinding met het Belgische publiek 
een speerpunt was.  
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Installatie Staynice 
TAC Eindhoven Feast	

ontwikkeling programma  
blend 2018  
 
Binnen ons nieuwe jaarprogramma was het ook 
belangrijk de tijd te kunnen nemen om de 
nieuwe ontwikkelingen voor 2018 voor te 
bereiden en in kaart te brengen.  
 
Begin april 2018 staat Playgrounds Blend op de 
kalander, een nieuw meerdaags evenement in 
het voorjaar waar de kruisbestuiving tussen de 
verschillende disciplines de ruimte en het 
podium krijgt. Hier bespreken we alle nieuwe 
ontwikkelingen in de beeldcultuur, van 
advertisement tot performance art en van 
autonome illustraties tot grote Hollywood 
producties.  
 
Zowel programma inhoudelijk als productioneel 
zijn de voorbereidingen getroffen. En in aanloop 
naar dit evenement heeft Playgrounds in 2017 
het publiek via verschillende activiteiten kennis 
laten maken met Blend. O.a. tijdens UsbyNight 
waar wij een aankondiging presenteerden aan 
het Belgische publiek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

expo  
stay nice @ TAC 
 
Playgrounds zoekt de samenwerking met 
culturele en zakelijke partners nadrukkelijk op. 
Zo hebben we via TAC (Eindhoven) een eigen 
exporuimte toegewezen gekregen, waarin we 
met regelmaat veelbelovende, lokale, aan 
Playgrounds gerelateerde kunstenaars, 
ontwerpers en filmmakers de kans geven hun 
werk tentoon te stellen aan een breed publiek.  
 
Het spits werd afgebeten door Staynice. Met 
hun achtergrond in graffiti en als de grafische 
vormgevers van de Playgrounds huisstijl, gaven 
zij vorm aan hun visie op virtual reality door een 
enorme 360 graden muurschildering te maken, 
Een soort moderne Panorama Mesdag, waarbij 
het maakproces geregistreerd werd en als 
timelapse film naast het werk werd vertoond.   
 
Deze expo was een mooie aftrap en introductie 
van de samenwerking met TAC. 
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expo 
Next: Vera van Wolveren @ TAC 
Vera van Wolferen werd in 2016 verkozen tot 
Playgrounds Next talent en liet tijdens de expo 
werk zien dat zij tot dusver in dit traject 
gerealiseerd heeft.  
TAC bood daarmee de gelegenheid om 
resultaten uit het NEXT traject te ontsluiten voor 
het brede publiek.    
 
 
expo en ontwikkeling  
Treehugger Marshmallow Laser Feast 
 
In samen werking met Us by Night heeft 
Playgrounds in 2017 de installatie Treehugger 
ontwikkelt met Marshmallow Laser Feast. Deze 
Londense studio werkt op de cutting edge van 
immersive storystelling en onderzoekt onze 
dagelijkse omgang met technologie in 
combinatie met natuur. In hoeverre kunnen we 
nog naar de wereld om ons heen kijken zonder 
technologie en wat is de betekenis van de 
inmenging van technologie op onze blik op de 
wereld?  
 
De installatie Treehugger laat ons met andere 
ogen naar de natuur kijken. Hier stelt 
technologie ons in staat om de levensloop van 
water in bomen te bewonderen. En niet alleen 
visueel. De installatie gebruik haptic feedback, 
audio en allerlei middelen om zoveel mogelijk 
zintuigen het verhaal mee te laten ervaren.  
 
 
co-productie, expo en ontwikkeling 
polymorf  
 
De heren van Polymorf exposeerden 2 jaar 
geleden hun wereldberoemde werk ‘Famous 
Deaths’ tijdens het Playgrounds Festival in 
Breda. Deze immersieve ervaring pastte precies 
bij de vorm van innovatieve storytelling die 
Playgrounds regelmatig onderzoekt. Naar 
aanleiding van deze gezamenlijke passie 
besloten we met Polymorf en het gelijkgestemde 
STRP uit Eindhoven de handen in een te slaan 
om vanuit een coproductie met het lectoraat 
van AVANS tot nieuw werk te komen.  
 
Dit resulteerde in het werk Entangled Body, dat 
als prototype voor het eerste te zien was tijdens 
de STRP Biënale in Eindhoven. Entangled Body, 
tevens ontwikkeld in samenwerking met het 
Disney Research Lab, laat ons de potentie 
ervaren van Haptic Reality. Zoals Virtual Reality 

werkt met beeld, zo werkt Haptic Reality met 
tast. Het werk stelt ons in staat hologrammen 
(vormen) te voelen zonder ze te zien. De 
technologie die dit mogelijk maakt is in deze 
installatie gekoppeld aan sensoren op onze 
hersenen, die deze hersenactiviteit vertaalt naar 
deze tastbare, onzichtbare vormen. We voelen 
dus onze gedachten.  
 
Tijdens de Dutch Design Week presenteerde 
Polymorf hun inmiddels befaamde Famous 
Deaths installatie in TAC. En de volgende stap in 
de ontwikkeling van nieuw werk van Polymorf zal 
in april 2018 te zien zijn tijdens Blend Breda.  
 
expo 
silent buildings 
 
In Noord-Brabant staan talloze oude gebouwen 
leeg of krijgen op dit moment een nieuwe 
bestemming. Om de verhalen achter deze 
gebouwen te verbeelden, nodigt Playgrounds 
80 studenten uit van de opleiding Illustratie/ 
animatie. 
 
Dit jaar viel de keuze op de oude 
Mengvoederfabriek aan de Tramkade in ‘s-
Hertogenbosch. Studenten moesten research 
doen naar oud-medewerkers, historie, en de 
architectuur van dit pand. Aan de hand van dit 
materiaal ontwikkelen de studenten werken met 
diverse soorten media. De werken werden 
uiteindelijk tentoongesteld in de 
mengvoederfabriek zodat er een spannende 
wisselwerking ontstond tussen het originele 
gebouw, het verhaal en het beeld. Dit 
resulteerde in een zeer diverse expo met VR-
installaties, ‘spoken word’ performances, 
videomapping en dansvoorstellingen. 
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Treehugger experience 
Marshmallow Laser Feast	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The entangled body, Polymorf  
tijdens STRP Biennale 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 22 

expo 
NEXT: Visionary villages  
 
Het zichtbaar maken van de talenten voor het 
werkveld en het algemene publiek is een 
belangrijke doelstelling binnen Next. De vitrines 
op Station Breda waren dan ook een uitgelezen 
kans om twee van onze talenten een podium te 
bieden en de NS-reizigers kennis te laten maken 
met twee toptalenten met een Bredase origine. 
 
Voor de tentoonstelling Visionary Villages 
daagden we twee Bredase filmmakers uit om 
hun werk van het witte doek te halen en in de 
fysieke ruimte te plaatsen. De dromerige en 
vaak onbereikbare werelden die filmmakers en 
animatoren kunnen creëren, bieden een unieke 
ervaring als ze ineens in de publieke ruimte 
worden getoond. Er ontstaan werelden die de 
natuurwetten overstijgen en daardoor een 
vervreemdende omgeving bieden waarin 
mensen die even willen wegvluchten uit het 
dagelijkse, aard gebonden bestaan, een plek 
vinden. De twee talenten Vera en Bram 
maakten voor ‘Visionary Villages’ beiden een 
nieuwe wereld waarin architectonische vormen 
en spel de hoofdrol speelden. 
 
Naast de inhoudelijke overwegingen diende 
deze tentoonstelling ook als ondersteuning voor 
het Next talentontwikkelingsprogram-ma. Het 
persoonlijke ontwikkelingstraject, waar deze 
tentoonstelling deel van uit maakte, is ingebed 
in het landelijke talentontwikkelingstraject 
Playgrounds Next. Voor Next is het belangrijk dat 
makers de kans krijgen interdisciplinair te 
werken en dat ze uitgedaagd worden buiten 
hun eigen paden te denken en te creëren. Door 
de werelden van deze makers te plaatsen in de 
publieke ruimte ontstaat er niet alleen een plek 
waar bezoekers kunnen wegdromen, maar ook 
een broeiplaats waarin talenten de 
mogelijkheid krijgen hun kennis en expertise te 
verruimen. 
 
De expositie diende tevens als ondersteuning 
voor en visualisering van het productie-klimaat 
in Breda. De aanwezige talentvolle makers de 
kans bieden hun werk te laten zien aan het 
Bredase publiek en daarmee direct de 
groeiende makers-industrie voor het voetlicht 
tillen. Breda als stad waar talent een plek krijgt 
en makers zich kunnen ontwikkelen. Het is 
belangrijk dat de bezoekers van Breda 
kennisnemen van deze groeiende industrie in 
de stad. Daarnaast was de expositie een 
inhoudelijke aanvulling op wat collega-

instellingen als Graphic Matters en Stedelijk 
Museum Breda programmeren. 
 
 
filmprogramma  
Cultuurnacht Breda 

 
Tijdens de Cultuurnacht presenteerde 
Playgrounds een filmprogramma met korte films 
van Brabantse bodem in Chassé Cinema. De 
films waren onder andere van Charlotte Apers, 
Olga van den Brandt, Bram Knol, Jeffrey 
Schreuders, Raymon Wittenberg en Aimée de 
Jongh. Van het schurende en hilarische What 
Else van de getalenteerde Jelle van 
Meerendonk tot de briljante geheel in 
cardboard vormgegeven films van Vera van 
Wolferen. Maar ook nieuw werk van de Bredase 
maker Jasper Kuipers was te zien. Deze maker 
gebruikt animatie om de wereld om hem heen 
te strippen van overbodige ruis, om helderheid 
te creëren en zo zijn verhaal te vertellen. Ook 
vertoonden we Clay 2056 van stop motion 
specialist Niels Hoebers. Hoebers werkte hiervoor 
samen met designer Maarten Baas.  
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Visionary villages 
NS station Breda	
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talentontwikkeling  
playgrounds next  
 
Op 1 november 2016 presenteerde het 
gloednieuwe talentontwikkelingstraject 
Playgrounds Next de drie Brabantse talenten die 
aan de pilot van dit talentontwikkelings-
programma deelnemen. Playgrounds Next 
coacht de talenten in ieder geval een jaar bij 
hun artistieke, technische en professionele 
ontwikkeling. 
 
Voor Playgrounds Next werden filmmakers 
voorgedragen door een brede 
vertegenwoordiging uit de Nederlandse en 
Brabantse film- en creatieve industrie. Dit 
resulteerde in 27 aanmeldingen van filmmakers 
voor het traject. Het aantal aanmeldingen 
bewijst dat Playgrounds Next inspeelt op een 
prangende behoefte in het Brabantse 
audiovisuele landschap.  
 
De commissie met vertegenwoordigers van 
AKV|St. Joost, KLIK Amsterdam, Solar World 
Cinema, Playgrounds, Submarine en 
animatieregisseur Frodo Kuipers selecteerde: 
Bram Knol, Jenny van den Broeke en Vera van 
Wolferen. 
 
Bram Knol (1993) studeerde illustratie (2015, 
AKV |St. Joost) maar kreeg al gauw interesse 
voor bewegend beeld. De commissie ziet in Knol 
een internationaal toptalent en denkt dat 
Playgrounds Next de basis zal zijn voor een 
doorontwikkeling van zijn artistieke visie en het 
verder uitbouwen van zijn (internationale) 
beroepspraktijk. Bram is zijn traject gestart met 
een 360 graden loopbaananalyse door bkkc. 
N.a.v. zijn adviesrapport hebben we 
gezamenlijk besloten dit jaar een plan voor een 
eigen korte film te schrijven en een videoclip te 
realiseren waar Bram meer artistieke vrijheid 
krijgt. 
 
De Bredase Jenny van den Broeke (1983) 
timmert al 10 jaar succesvol aan de weg met 
Studio Apvis. De commissie vindt het belangrijk 
dat dit traject ook kansen biedt voor meer 
gevorderde makers. Van den Broeke heeft met 
Playgrounds Next haar kennis en ervaring verrijkt 
op geheel nieuw terrein, namelijk de inzet van 
haar films en installaties voor de zorg. De 
commissie roemt haar geëngageerde films en 
de wijze waarop ze genres mixt en innovatief 
technieken inzet, maar altijd met het doel een 
verhaal te vertellen. Binnen het traject heeft 
Jenny het prototype van de VR-installatie Ver 

binnen ontwikkeld: een installatie over 
schizofrenie en psychoses.  
 
Rasanimator Vera van Wolferen (1988) deed 
haar Masterstudie aan AKV|St. Joost. De 
commissie is zeer onder de indruk van haar stijl 
en hoe zij techniek en ambacht combineert. 
Daarnaast heeft ze innovatieve ideeën over 
publieksbereik en de wijze waarop ze een 
verhaal wil vertellen.  
 
Vera heeft een fysieke installaties van papieren 
objecten gemaakt, in verschillende modules 
met een AR- verhaal eraan toegevoegd. Delen 
van de installatie zijn tentoongesteld in TAC 
Eindhoven (juli-sep) en Porto (aug-sep).  
Vera heeft als Playgrounds Next talent 
gesproken tijdens The Kick van studio’s 
Greenberry, Born05 en Kaliber tijdens het HAFF. 
 
resultaten tot nu toe  
Eind 2016 is het eerste pilottraject gestart dat 
doorloopt tot en met april 2018. Het tweede 
pilottraject start in april 2018 en zal doorlopen 
tot en met eind 2019.  
 
Tijdens het eerste pilottraject van Next is 
gebleken dat het traject een aantal 
aanvullingen en een uitbreiding behoeft.  
Tijdens de eerste en tweede selectieronde 
riepen de partners zo’n 15 stakeholders uit het 
veld talenten aan te dragen die voldeden aan 
de hierboven beschreven criteria. Dit 
resulteerde in 35 aanmeldingen voor de eerste 
ronde. Maar liefst 27 van de 35 aangedragen 
talenten uit de eerste ronde meldden zich aan.  
 
Het aantal aanmeldingen en de kwaliteit van 
deze aanmeldingen bewijst dat Next inspeelt op 
een prangende behoefte in het Brabantse 
audiovisuele landschap. Op basis van deze 
bevinding zet Playgrounds het tweede jaar in op 
een uitbreiding naar 6 talenten per 
talentontwikkelingstraject 
 
workshop 
next – time management 
 
Binnen Playgrounds Next zoeken we naar 
mogelijkheden om ook ander audiovisueel 
talent in Brabant te ondersteunen en stimuleren. 
Daarom werkten we samen met het Brabantse 
talentontwikkelingstraject Docwerk zodat 
documentairemakers, animatoren, grafisch 
vormgevers, VR specialisten én illustratoren 
samen een middag konden werken aan een 
onderwerp dat zo belangrijk is voor de 
beroepspraktijk. Hoe verdeel je je tijd en hoe 
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creëer je een goede balans tussen vrij en 
opdrachtwerk? Daarnaast was dit event een 
interessante mogelijkheid tot kruisbestuiving en 
het leggen van nieuwe samenwerkings-
verbanden. De training werd gegeven door 
Caspar De Kiefte van de Kunstenbond en 
DAMD. Er namen 26 filmprofessionals deel. 
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communicatie 
 
 
Playgrounds is op het gebied van 
communicatie gegroeid van festival 
georiënteerde organisatie, met een 
communicatie hoogtepunt gedurende het 
najaar, naar een platform dat het hele jaar een 
betrokken publiek kan informeren, inspireren en 
aanjagen. Via onze communicatiestrategie 
breiden wij ons netwerk steeds verder uit.  
 
Het afgelopen half jaar lag de nadruk op het 
kenbaar maken van de transitie van festival 
naar platform aan onze bestaande community. 
Daarnaast zijn de nieuwe activiteiten die zijn 
ontwikkeld op een zo helder mogelijke manier 
gecommuniceerd naar het publiek. Dat laatste 
is zeer succesvol geweest. Middels een intensief 
en diepgaand onderzoek bij ons publiek en 
stakeholders zijn wij gesterkt in onze plannen. 
We zijn in staat gebleken om nieuwe 
doelgroepen aan te spreken met onze kleinere 
en verdiepende sessions en tegelijk zien wij 
trouwe bezoekers terug bij deze activiteiten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn in de afgelopen maanden belangrijke 
stappen gezet voor het ontwikkelen van deze 
nieuwe programma-onderdelen voor 
Playgrounds platform, waarbij het bestaande 
alsmede nieuw publiek meegenomen kan 
worden. Wij hebben ons hier dus gericht op 
twee verschillende doelgroepen.  
 
Enerzijds willen wij onze bestaande fans de 
mogelijkheid bieden om op meerdere 
momenten in het jaar een Playgrounds activiteit 
bij te wonen. Anderzijds zijn deze nieuwe 
activiteiten en programma-onderdelen een 
kans voor Playgrounds om nieuw publiek 
bewust op te zoeken en tegemoet te komen 
d.m.v. gespecialiseerde evenementen en een 
toegankelijke introductieprijs. Playgrounds heet 
iedereen welkom die zich interesseert voor de 
beeldcultuur, juist de kleinere evenement lenen 
zich voor een goede eerste kennismaking met 
een nieuwe doelgroep.  
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Ook online zetten wij deze lijnen uit. Via onze site 
en social media zien wij dat wij ons bestaande 
publiek continu van informatie en inspiratie 
kunnen voorzien. Tegelijkertijd kunnen nieuwe 
doelgroepen zich laten onderdompelen in alles 
wat Playgrounds kan bieden en daarmee 
vrijblijvend kennis maken met ons platform.  
 
Naast het promoten van onze offline activiteiten 
en het verbinden van een community aan 
Playgrounds platform is ons online aanbod en 
het bijhorende online bereik een speerpunt dit 
jaar. Op verschillende vlakken hebben wij 
gewerkt aan de ontwikkeling van een content 
gedreven online platform. Hieronder kunt u hier 
een aantal van deze ontwikkelingen teruglezen. 
 
playgrounds eye candy 
 
Inspiratie is een belangrijke motivatie voor onze 
bezoekers om onze events te bezoeken. Om 
onze community elke week te inspireren met 
mooie projecten en cutting edge kunstenaars is 
de online serie ‘playgrounds eye candy’ 
ontwikkeld. 
 
Playgrounds wil hierin niet op een eigen eiland 
zitten, daarom is er bewust voor gekozen een 
redactie samen te stellen bestaande uit vier 
professionals uit de industrie. Simon Buijs 
(BobyPola) is grafisch vormgever en illustrator, 
Iris van den Akker, animator en illustrator 
werkzaam bij The Ambassors, Jort van 
Welbergen, concept artist, momenteel 
werkzaam en woonachtig in Rome, en Loek 
Vugs, freelance animator en illustrator. Loek 
doet momenteel de master animatie aan 
AKV|St. Joost, waardoor er binnen de redactie 
ook een link met het onderwijs ligt. Deze 
redacteuren geven elke maand twee 
Playgrounds Eye Candy tips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tips variëren van kunstenaars tot filmmakers 
en projecten waardoor de redactie zelf 
geïnspireerd is en die ze wil delen met de 
Playgrounds community. Dit betekent dat we 
twee keer per week een tip publiceren die 
gemiddeld 2.000 mensen uit onze community 
bereiken.  
 
We hebben heel bewust gekozen om deze TIPS 
te publiceren via onze Facebookpagina, ons 
belangrijkste communicatiekanaal. Uiteraard 
publiceren we de TIPS ook op onze site, maar 
we willen met deze content onze community 
bedienen en inspireren in een oogopslag, 
publieksonderzoek heeft uitgewezen dat 
facebook voor de meeste van ons publiek het 
juiste medium is. 
 
 
artists wanna talk online  
 
Naast de offline Sessions hebben we ook delen 
van de Sessions gedeeld via onze site en social 
media door sprekers kort te interviewen en deze 
video-interviews te publiceren. Leden van onze 
community die er niet bij konden zijn, kregen 
toch wat mee van de sprekers en bezoekers van 
de Session konden nog even terugkijken.  
 
Deze interviews bereikten meer dan 5.000 
community-leden. 
 
playgrounds database 
 
In de 10 jaren dat Playgrounds bestaat, zijn 
talloze artist talks geregistreerd.  In 2016 zijn we 
gestart met het ontsluiten van deze talks, in de 
Playgrounds online database.  
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Per talk ontwikkelen we een edit van ±15 
minuten die we via onze site, Vimeo en social 
kanalen releasen.  
 
De realisatie van een edit is een ontzettend 
tijdrovend proces. De artiesten maken in hun 
talk vaak gebruik van (delen van) films waar 
strenge copyright op ligt bij grote  
filmproductiemaatschappijen (denk aan 
Disney, Pixar, Star Wars). Dit maakt dat een edit 
gemiddeld pas een half jaar later gepubliceerd 
kan worden. 
  
In het eerste half jaar hebben we interviews met 
Jordan Bruner en Sougwen Chung 
gepubliceerd. Ook hebben we edits gemaakt 
van de talks van Tippett Studios en Gustav 
Hoegen & Neal Scanlan (Starwars). Deze edits 
zijn nog niet goedgekeurd en zullen dus op een 
later moment gepubliceerd worden.  
 
nieuwsbrieven en facebook  
 
Er zijn in 2017 7 nieuwsbrieven verstuurd. Deze 
nieuwsbrieven worden voor 40% geopend en 
gelezen. De benchmark ligt op 12%, waaruit we 
concluderen dat we een enorm betrokken 
community hebben.  
We hebben een kleine 2.000 nieuwe volgers op 
Facebook gekregen in de afgelopen 12 
maanden.  
 
 
bezoekersaantallen activiteiten 
 
We kijken we tevreden terug op het afgelopen 
jaar. Onze activiteiten worden goed bezocht. 
We zien bij meerder activiteiten dat speciale 
marketing voor ticketverkoop of extra bezoekers 
niet noodzakelijk is ook al zijn het voor ons 
publiek nieuwe activiteiten. Onze sessions en 
workshops zitten vol en onze tentoonstellingen 
worden in samenwerking met de presenterende 
partners uitgezet bij een breed publiek. 
The Art Department in oktober trok een nieuw 
internationaal publiek dat wij nu kunnen 
betrekken bij de Playgrounds community. En het 
uitzetten van ons programma bij partner en 
collage festivals in binnen- en buitenland maakt 
dat wij een steeds bredere doelgroep kunnen 
aanspreken en naar onze activiteiten kunnen 
trekken.  
 
Wij willen een realistisch beeld scheppen van 
het daadwerkelijke bereik van Playgrounds 
Platform. Daarom rekenen wij alleen de unieke 

bezoekers per dag, niet per 
programmaonderdeel.  
 
Hieronder volgen enkele bezoekcijfers: 
 
sessions 
In totaal ± 800 bezoekers, met gemiddeld tussen 
de 125 en 150 bezoekers per session. Dat 
betekent dat de volledige capaciteit van de 
locaties wordt bereikt. De sessions zijn 
kleinschalig en zullen niet groter worden in 
bezoekersaantallen om de intimiteit en 
persoonlijke kennisuitwisseling te garanderen. 
Door elke session af te sluiten met een netwerk-
moment blijft dit gewaarborgd en voelt iedere 
bezoeker zich snel thuis. 
(Bij deze aantallen zijn alleen de geregistreerde 
bezoekers meegeteld.) 
 
the Art Department     
3.000 bezoekers in 2 dagen. 15% uit het 
buitenland o.a. Duitsland, België, Griekenland, 
Polen, Turkije, Verenigde Staten en Hong Kong. 
(Bij deze aantallen zijn alleen de geregistreerde 
bezoekers meegeteld.) 
 
Hieronder ziet u een indruk van het bereik van 
The Art Department binnen Europa.  
 

 
 
workshops  
In totaal meer dan 120 deelnemers in 2017. 
Gemiddeld staan onze workshop open voor 
zo’n 25 deelnemers per workshop. 
(Bij deze aantallen zijn alleen de geregistreerde 
bezoekers meegeteld.) 
 
filmprogramma  
100 unieke bezoekers per avond  
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(Bij deze aantallen zijn alleen de geregistreerde 
bezoekers meegeteld.) 
 
tentoonstellingen  
TAC expo Staynice 300 
TAC expo Vera van Wolferen  1.000 
TAC tijdens The Dutch Design Week 2.500 
Silent Buildings 500  
(Bij deze programma onderdelen worden geen 
bezoekersregistraties bijgehouden. Cijfers zijn 
gebaseerd op tellingen vanuit de betreffende 
expositielocaties.) 
Expo vitrines NS station Breda: hiervoor zijn geen 
cijfers beschikbaar. 
 
partnerprogramma’s 
UsbyNight 3.250 unieke bezoekers. 
Klik! and play 200 unieke bezoekers. 
(Bij deze aantallen zijn alleen de geregistreerde 
bezoekers meegeteld.) 
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Bestuursverslag 
 
 
Bestuur en Organisatie 
Playgrounds werkt met een klein maar gedreven 
team. Door het vast team rondom activiteiten 
aan te vullen met freelancers heeft Playgrounds 
op een efficiënte manier de productie van haar 
programma weten te verwezenlijken.  
 
Playgrounds is een open organisatie waarbij in 
transparantie wordt samengewerkt. Iedereen, 
de sprekers, artiesten, vrijwilligers, freelancers, 
partners, bestuur en bezoeker is onderdeel van 
de Playgrounds community. Ze werken 
gezamenlijk mee aan het programma en de 
uitvoering. Hierbij past een meewerkend 
bestuur, dichtbij de organisatie.  
 
Het bestuur heeft oog voor de risico’s die een 
klein team met zich meebrengt. De passie kan 
ook in de weg staan van het verder 
professionaliseren van de organisatie. Daarom 
heeft het bestuur een doelstelling gedefinieerd 
om de salarissen en fee’s binnen een aantal 
jaren marktconform te maken.  Het bestuur blijft 
onbezoldigd. 
 
Ook de formalisering van administratieve 
procedures zal door middel van ICT en 
digitalisering beter in de workflow opgenomen 
en ingebed worden. De inventarisatie van de 
begrote en gerealiseerde inkomstenstromen 
wordt een vast onderdeel op de 
bestuursagenda. 
 
In principe komt het bestuur 4 maal per jaar bij 
elkaar, maar indien nodig (rondom 
planvorming/verantwoordingen), voeren we de 
frequentie op.  
 
Door de tomeloze inzet van het team en de 
deelnemers weet Playgrounds ieder jaar een 
ongeëvenaard programma te produceren met 
meer activiteiten, meer publiek, maar net zoveel 
aandacht voor detail. 
 
resultaat 2017 
  
In 2017 is ervaring opgedaan met nieuwe 
locaties en nieuwe type activiteiten en nieuwe 
partners. We hebben veel inzicht gekregen in de 
kostenplaatjes die bij de nieuwe activiteiten 
horen en de benadering van de deelnemers en 
bezoekers. Op deze verworven inzichten kunnen 
we komende jaren voortbouwen. Ondanks vele 

onzekerheden die samenhangen met de 
uitbreiding van activiteiten is het Playgrounds 
gelukt om 2017 positief af te sluiten Het positieve 
resultaat van 15.296 is gedoteerd aan de 
bestemmingsreserve subsidie provincie Noord-
Brabant, zodat deze gelden gereserveerd 
worden voor activiteiten in 2018. 
 
subsidies 
 
De structurele subsidie van Provincie Noord-
Brabant geeft een goede basis om verder uit te 
bouwen. Inmiddels is ook bekend geworden dat 
het stimuleringsfonds ook voor 2019-2020 
Playgrounds zal ondersteunen. Dit geeft een 
krachtige basis van waaruit het activiteitenpallet 
van Playgrounds verder vorm gegeven kan 
worden. Ook de het talentontwikkelings-
programma in de vorm van Playgrounds next, 
krijgt steeds meer een vast format. Dankzij de 
Impulsgelden regeling van bkkc, kan dit traject 
een vaste waarde worden, die in samenhang 
met de andere activiteiten de keten versterkt. 
 
 
cultureel ondernemerschap  
 
Playgrounds verkoopt uit. De kwaliteit van 
Playgrounds bevindt zich binnen de 
toegankelijkheid en openheid van de 
organisatie, de deelnemers en het publiek. Dit 
wordt breed erkent waardoor Playgrounds 
weinig moeite heeft met het vullen van de zalen 
met een enthousiast, leergierig en professioneel 
publiek.  
 
Playgrounds wil geen massaal evenement 
organiseren waarin de bezoeker in de 
anonimiteit verdwijnt. Om toch te kunnen 
groeien zet Playgrounds in op de verbreding en 
duurzaamheid van onze relaties met het publiek 
en onze partners. De inkomsten uit de 
kaartverkoop blijven hierdoor toenemen, te 
meer omdat wij het publiek steeds meer kunnen 
bieden en beter bij het programma kunnen 
betrekken. Hierin zien wij dus ook een sterke 
ontwikkeling in de samenstellingen van het 
publiek: internationaler, meer professionals, 
meer disciplines. In cijfers wordt dit o.a. duidelijk 
door de jaarlijkse groei in publieksinkomsten. 
Playgrounds heeft het vertrouwen gewonnen 
van een vast publiek en merkt dat op 
internationaal niveau een steeds groter publiek 
aandacht heeft gekregen voor de 
hoogwaardige kwaliteit van ons programma.   
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Er is een nieuwe stap gemaakt in het kwalitatief 
verbinden van sponsoren aan het Playgrounds 
programma. Hier is de koppeling tussen inhoud 
en technologie dermate vruchtbaar gebleken. 
Onze bezoekers zijn op zoek naar informatie 
over de nieuwste technologieën, tegelijk staan 
verschillende interessante partijen klaar om hun 
laatste ontwikkelingen en nieuwste producten 
met het Playgrounds publiek te delen 
 
De duurzame verbindingen tussen Playgrounds, 
het publiek en de sponsoren zorgt ervoor dat 
Playgrounds stabiel blijft. Door niet te snelle 
stappen te nemen, maar elke ontwikkeling de 
tijd en ruimte te geven, loopt Playgrounds geen 
onnodige financiële risico’s. De vaste lasten zijn 
laag en de kosten en baten per activiteit 
worden zorgvuldig ingeschat met de eerdere 
edities als kennisbasis.   
 
Binnen deze inkomstenkaders moet 
playgrounds ruimte vinden om de algemene 
reserve verder te laten stijgen zodat eventuele 
toekomstige nieuwe stappen en 
samenwerkingen op een verantwoorde manier 
ingezet kunnen worden.  
 
 
 

 


