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1. Inleiding 

Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. COVID-19 zorgde ervoor dat veel 
organisaties hun plannen parkeerden en/of alternatieven bedachten om toch hun 
publiek te bereiken. Uncloud Festival, dat in januari en februari 2020 plaatsvond, 
kon nog wel volledig doorgang vinden.  
 
Vol trots kijken we als organisatie terug op deze (vijfde) editie: aan Uncloud werd 
een grote expositie in het voormalige Pieter Baan Centrum toegevoegd zodat het 
de titel van multidisciplinair (audio)visueel festival met recht draagt. We 
presenteerden vele nieuwe kunstenaars, werken en een nieuwe huisstijl. Ook 
ontdekten we dat de tiendaagse expositie en voorstellingen erg gewaardeerd én 
boven verwachting goed bezocht werden. Samen met de verrassende mix van 
bezoekers (naast liefhebbers van audiovisuele kunst ook buurtbewoners en 
ouderen) bood dit ons nieuwe inzichten voor de toekomst waar we met vertrouwen 
naar kijken: het bezoek aan Uncloud kan ook binnen een 1,5 meter samenleving 
een beleving zijn, dankzij mogelijkheden van de locatie en de spreiding over 2 
weken. 

De komende maanden zetten we ons in om een meerdaags interdisciplinair 
audiovisueel festival te organiseren, programmeren en promoten. Muziek en kunst 
die grensverleggend, vernieuwend, cross disciplinair en van betekenis is en waarbij 
het ontwerp(-proces) van de ruimte en nieuwe digitale technieken een actief 
onderdeel zijn van het concept. Stichting Uncloud wil digitale kunst verbinden met, 
en overbrengen en toepassen in de fysieke wereld door het presenteren van een 
festival dat bestaat uit verschillende onderdelen waarbij de ontwikkeling van de 
makers voortdurend gefaciliteerd en bevorderd wordt. 

 
In afgelopen periode hebben we een aantal sterke nieuwe partners gevonden en 
zijn samenwerkingen opgezet met o.a. Le Guess Who?, HKU, Creative Coding 
Utrecht en Nederlands Film Festival. De waardering van deze Utrechtse culturele 
partijen zorgt ervoor dat Uncloud haar publiek verbreedt en haar positie binnen het 
landelijke culturele veld vergroot. In 2020 mochten we ook rekenen op een flink 
gegroeide aandacht in de media. 
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2. Activiteitenplan: artistiek inhoudelijk plan 

Stichting Uncloud heeft als statutaire missie: het (doen) bevorderen en 
ondersteunen van de ontwikkeling, kwaliteit en bekendheid van interdisciplinaire 
audiovisuele kunst, het (doen) bevorderen van de samenwerking tussen mensen 
met een artistieke en artistiek-ondersteunende achtergrond, het (doen) aanbieden 
van sociaal culturele en maatschappelijke activiteiten voor een gevarieerd publiek.  
 
Uncloud Festival richt zich op het ontwikkelen en presenteren van hedendaagse 
interdisciplinaire kunst. Kunstwerken en performances die een relatie hebben met 
licht, audio en/of videokunst. Het hedendaagse karakter is terug te vinden in twee 
belangrijke aspecten van het type werk:  

 
(i) de werken maken gebruik van, en hebben als thema, hedendaagse technieken 
en middelen, en; 
(ii) de werken vormen een reflectie op de interactie tussen technologie, techniek, 
wetenschap en maatschappij. 
 
De kloof tussen wetenschap en maatschappij is vaak groot en niet transparant. 
Wetenschap is soms moeilijk te begrijpen als men geen specialist is. Hoe moeten 
wij als maatschappij met veranderingen omgaan die misschien niet zo 
vanzelfsprekend zijn als ze lijken? Het versmallen van de kloof tussen wetenschap, 
beleid en de maatschappij is een van de taken die de kunst op Uncloud op zich 
neemt. Door interactie aan te gaan met wetenschap en technologie en te 
reflecteren op de omstandigheden waarin wij leven, faciliteren we contact en begrip 
tussen de partijen.  

Een belangrijke pijler is daarnaast de ondersteuning van de ontwikkeling van 
interdisciplinaire kunst en het bevorderen van samenwerking tussen de makers 
hiervan. Het programma van Uncloud en de residentie periode voorafgaand aan het 
festival zorgen ervoor dat makers uit diverse landen en uit diverse disciplines met 
elkaar werken en van elkaar leren. Uncloud ziet zichzelf als (tijdelijke) open 
community waar top en talent, ontwikkelingen en werken open met elkaar aan het 
communiceren en werken gaan.  

2.1 Programma 2021 
Om vanuit de missie en inhoudelijke visie een programma te presenteren, 
organiseren we jaarlijks in februari het meerdaags evenement Uncloud Festival 
waarbij digitale kst, muziek en ruimte bij elkaar komen in onder andere een 
expositie, workshops, lezingen, meet-up’s en live performances. Tijdens Uncloud 
Festival worden (inter)nationaal aansprekende werken en voorstellingen 
gepresenteerd. Naast ervaren en zichzelf bewezen kunstenaars krijgen ook 
talentvolle nieuwe makers een podium bij Uncloud. 

De aankomende editie van Uncloud ( 5 t/m 21 februari 2021) zal plaatsvinden in het 
voormalige Pieter Baan Centrum te Utrecht. Uncloud zal een aangepast programma 
presenteren, waarbij er rekening wordt gehouden met COVID-19. Grootschalige 
concerten zoals in voorgaande edities zullen niet plaatsvinden, live performances 
worden in 2021 onderdeel van de expositie waarbij bezoekers in kleinere groepen 
een voorstelling kunnen zien die meerdere keren achtereen wordt uitgevoerd. De 
mogelijkheden om een tentoonstelling, workshops en presentaties te organiseren 
binnen de 1,5 meter samenleving zijn eenvoudig te realiseren binnen de huidige 
ruime locatie.   

Het festival zal bestaan uit de volgende onderdelen:  

a. Residency programma (11-1-2021 t/m 11-2-2021) 
Een vijftal kunstenaars wordt uitgenodigd om als artists in residence  een maand 
lang in een laboratorium-setting in het Pieter Baan Centrum te werken aan nieuw 
werk. Deze kunstenaars werken veelal al interdisciplinair en worden gedurende de 
maand door de werkwijze en trials in de werkplaats door elkaar beïnvloed en door 
de aanwezigheid van technici, coding-specialisten getriggerd om nieuwe grenzen 
op te zoeken en de discipline verder te onderzoeken. Het ontstane werk wordt 
gepresenteerd tijdens de expositie. Gedurende de residency-periode maken we 
verhalen (video, essays, beeldverslag) die we - mede ter promotie - online 
presenteren in aanloop naar de expositie. Tijdens de residency-periode is er 
daarnaast een regelmatige openstelling voor bijvoorbeeld studenten en 
kunstenaars om mee te kijken, praten, inbrengen en leren.. 
b. 10-daagse expositie  van 13-28 februari 2021 (telkens op do, vr, za en zo) 
Tijdens de expositie zijn werken te zien van de vijf artists in residence , diverse 
andere installaties (+/- 20 werken, o.a. via een open call om de democratisering van 
kunst te bevorderen en een even grote kans te bieden aan nieuwe artiesten), 
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screenings en live performances. Elk van de artists in residence  mag bovendien 
een talentvolle maker uitnodigen die in een kleinere ruimte zijn/haar werk kan 
presenteren.  
c. Live performances tijdens -en als onderdeel van- de expositie  
Tijdens eerdere Uncloud edities werden muzikale performances op het snijvlak van 
muziek en digitale visuele kunst gepresenteerd tijdens een weekend in poppodium 
EKKO. In 2021 zullen deze geïntegreerd worden in het expositieprogramma, waarbij 
bezoekers steeds in kleine groepen een korte live voorstelling bijwonen. Deze 
worden meerdere keren per dag uitgevoerd. 
d. Professional programma & Keynote 

(i) professional meetup: borrel/netwerkmoment voor professionals, cult. 
instellingen, partners, gemeente, vastgoed, fondsen/subsidiënten etc. Russisch 
collectief WeAreTundra  verzorgt een keynote speech. 

(ii) workshops & lezingen: een reeks aan workshops en lezingen over AV 
kunst, maar ook technologie, wetenschap, maatschappij etc. in samenwerking met 
het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie 
(samenwerkingsverband van alle faculteiten van de Universiteit Utrecht), Studium 
Generale, Creative Coding Utrecht en Impakt. 
e. Openingsevenement  (13-2-2021)  
Opening met rondleidingen, screenings, lezing voor gasten, relaties, pers en 
buurtbewoners. 

 

Voor de editie van 2021 is het programmateam op dit moment met een groot aantal 
kunstenaars en -acts reeds in contact:  
Installaties : Soyun Park (NL), Eva Verhoef (NED), Irene Cassarini (ITA), Tomy Herseta 
& Silvana Hurtd (IND), Jaromir Mulders (NED), 404.zero (RUS) , Bendik Giske (NOO), 
Wearetundra AV (RUS) , Joanie Lemercier (BEL), Ralf Baecker (DUI) 
Performances : Somersault, Modulation (NED) 
Screenings : Ryoichi Kurowaka (JPN), Ikeda (JPN), Maotik (FRA), NONOTAK 
(JPN/FRA), Refik Anadol (TUR)  
 
 

In de bijlage programma 2021 staan korte biografieën van hen beschreven.  

Een tweetal collectieven lichten we er graag uit, samen met de het thema van 
aankomende editie van Uncloud:   
 

Focus op St. Petersburg 

Uncloud presenteert nieuwe ontwikkelingen en brengt disciplines bij elkaar om als 
community interdisciplinaire kunst en diens beoefenaars te ontwikkelen. Dat kan in 
2021 op geen andere manier dan de stad St. Petersburg en de ontwikkelingen die 
daar plaatsvinden te belichten. Er wordt op een zeer innovatieve manier met 
software omgegaan, technologische grenzen worden opgezocht en door op een 
open manier met elkaar te werken in collectieven ontstaan nieuwe disciplinaire 
verbindingen en ontwikkelingen. 
De kunststroming uit St. Petersburg onderscheidt zich van de rest van de wereld op 
gebied van gebruik van hedendaagse techniek, abstractie en de brutalistische 
Russische stijl. In de esthetiek van hun werk is de traditie van Russische abstracte 
kunst te herleiden, maar de kennis voor het maken van hun werk komt ook voort uit 
de werkwijze in collectieven.   

Uncloud wil twee van de meest actuele spelers uit die stad uit te nodigen. Voor 
beide collectieven wordt het een debuut op een Nederlands festival. 
Zowel TUNDRA  als 404.zero worden gezien als kenmerkende, toonaangevende 
collectieven en hun werken en performances worden in de internationale vakmedia 
uitgelicht om actuele ontwikkelingen in interdisciplinaire kunst te tonen.   

Uncloud hoopt dat na de editie van 2021 de participanten (en bezoekers) van 
Uncloud het belang van samenwerken, elkaar helpen, delen en stimuleren 
onderschrijven en actief gaan toepassen.  
 
TUNDRA en 404.zero 
De keuzen voor de werken van TUNDRA en 404.zero komt vooruit uit de visie van 
Uncloud om internationale kunstenaars te verbinden met lokaal nieuw talent en de 
cutting-edge van nieuwe technieken te presenteren. Zowel TUNDRA als 404.Zero 
hebben hun roots in St. Petersburg en maken hedendaagse iconische werken. Op 
dit moment ligt het epicentrum van nieuwe ontwikkelingen in de digitale- installatie- 
en media-kunst misschien wel in St. Petersburg en zij zijn de kern. TUNDRA 
opereert bovendien als kunstcollectief waar allerlei creatieven op in en aan 
(kunnen) haken. Zij hebben door het werken met verschillende talenten een grote 
bron van interdisciplinaire input wat weer uitgangspunten biedt voor nieuwe 
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werken. Daarmee zitten zij als maker dicht tegen het DNA van Uncloud, zijn 
gewend om samen te werken met nieuw bloed en nieuwe disciplines en zien dat 
als meerwaarde.   

Ook in tijden van COVID-19 zien we door de aard van de kunstvorm waarin 
TUNDRA en 404.Zero hun werken presenteren mogelijkheden om de werken en 
voorstellingen in nederland te tonen en gedurende het festival in contact met de 
collectieven te zijn. De werken die te zien zijn worden deels verscheept, deels 
(technische elementen) hier ingehuurd. Lokale technici en programmeurs bouwen 
de installatie op en via videoverbindingen (en veel andere technische faciliteiten) 
wordt in samenwerking met Nederlandse mediakunstenaars de installatie 
ingeregeld. Live performances vinden plaats via een internetverbinding met St. 
Petersburg. De participatie aan het randprogramma, zoals de keynote-speech, 
workshops over TouchDesigner, de Q&A’s met TUNDRA en 404.Zero zullen in de 
meeste gevallen met een digitale (video)-verbinding tot stand komen. 

TUNDRA, ROW (2020) 

 

 

 

TUNDRA - ROW  ( http://wearetundra.org/row ) 
Is een kunstcollectief uit St.Petersburg, met een focus op het creëren van ruimtes 
en ervaringen, door het onderzoeken naar een interactie tussen geluid, beeld, en 
menselijke emoties. Ze zijn gespecialiseerd in multimedia performance en 
interactieve audiovisuele installaties. Het collectief bestaat uit muzikanten, 
geluidstechnici, programmeurs en visuele kunstenaars. TUNDRA presenteerde 
werken op festivals en multimedia kunsttentoonstellingen op onder andere: Day For 
Night Festival ( Houston/USA), Gamma Festival (St.Petersburg/Russia), MIRA Festival 
(Berlin/Germany), Zerospace, (New York/USA), SONAR festival, (Istanbul/Turkey), 
MUTEK festival (Montreal/Canada), Signal Festival (Prague/Czech Republic).  

404.ZERO   (https://www.instagram.com/404.zero) 
Is het collectief van Kristina Karpysheva en Aleksandr Letsius uit St.Petersburg. Dit 
ambitieuze kunstenaars- en uitvindersduo bedenkt en maakt vernieuwende 
ervaringen mede dankzij hun expertise in wiskunde, codering en de wetenschap 
van geluid. 404.zero verlegd grenzen door op hoog niveau met digitale materie om 
te gaan en creëert hiermee nieuwe werelden. 404.zero is nu voorloper in het 
werken met TouchDesigner en het gebruik van modulaire apparatuur waardoor ze 
op een adembenemende wijze het gebruik van beeldmateriaal aan het veranderen 
zijn. Ze maken spannende, nauwkeurige, op schilderkunst gebaseerde codekunst 
die grote filosofische vragen aansnijdt en betoverende, maar ook speculatieve 
antwoorden geeft. 

Kristina en Aleksandr opereren op hoog niveau en zijn op dit moment binnen de 
digitale kunst aan het pionieren. Naast moderne generatieve kunst ontwerpen zij 
innovatieve tools die de lat voor de synergetische mogelijkheden van beeld en 
geluid hoger leggen en hebben ze een onberispelijke reputatie voor het 
opschudden van paradigma's in moderne generatieve kunst. Ze namen deel aan 
vele internationale festivals en tentoonstellingen in Rusland, Duitsland, Indonesië, 
de VS, Peru. Inclusief MUTEK-festival, GAMMA-festival, Electric Castle-festival, 
LACMA, Moscow Planetarium, Orpheum Theatre LA. 

 

 

http://wearetundra.org/row
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2.2 Programmeringscriteria - en methodiek 

Uncloud streeft naar een balans binnen de programmering tussen internationaal en 
lokaal, gevorderde artiesten en talenten, verschillende muzikale genres en diverse 
kunstdisciplines en biedt een platform waar nieuwe artistieke mogelijkheden 
ontstaan. Kunstenaars worden gestimuleerd om zich buiten hun eigen kaders en 
disciplines te bewegen, bijzondere samenwerkingen aan te gaan en nieuwe digitale 
technieken en uitingen toe te passen in hun werk.  
 
Uncloud wil gezien worden als experimenteel en indrukmakend. Een partij die 
mensen, artiesten, disciplines en betekenissen aan elkaar verbindt en daarmee een 
inspirator is voor ontwikkeling en ontwikkelaar van de 21e-eeuws digitale 
kunstambacht. Het festival mag bekend staan als cutting-edge, maar met een 
bijzonder open vizier.  
 
Bij het selecteren van artiesten hanteren de programmeurs (creatief directeuren 
Jaco Schilp en Skander Jaïbi ism curatoren) een aantal criteria: 
Artiesten moeten vernieuwend  bezig zijn en oorspronkelijke, hedendaagse  kunst 
presenteren die is gemaakt in de afgelopen twee jaar en raakvlakken heeft met 
licht-, audio- of videokunst. Technische  nieuwe ontwikkelingen , het ontwikkelproces 
en/of een herinterpretatie  van bestaande technieken zijn van belang. Artiesten 
moeten andere artiesten op het festival daarmee inspireren  en stimuleren en bereid 
zijn  dat actief te doen om zo talenten te ontwikkelen. 
 
Voorstellingen moeten kwalitatief goed zijn: kunstenaars en artiesten zijn in staat 
een show of installatie te presenteren die technisch in orde  is, een narratief heeft 
en is samengesteld met inachtneming van een publiek. Dit vereist vakmanschap  en 
kennis . Kennis en vakmanschap wordt door kunstenaars gedeeld in workshops en 
lezingen. 

Het vernieuwende en soms technische karakter van de werken en voorstellingen 
zorgt voor een hoge zeggingskracht. Veel bezoekers zien buitengewone werken 
en toepassingen, je kunt zeggen dat Uncloud zeer ‘Instagrammable’ is.  
Het heeft een pre als artiesten of kunstenaars een achtergrond hebben in een 
bepaalde community  en hun verhaal (en dat van Uncloud) ook binnen dat 
perspectief delen. Veel artiesten hebben een achtergrond in bijvoorbeeld hackers-, 
internet- of coding-community en dragen al in hun DNA mee dat technieken en 

processen gedeeld worden: een belangrijke doelstelling van Uncloud. De vijf artists 
in residence krijgen daarom ook een curerende rol: elk van hen mag een talent 
selecteren  dat in een kleinere setting in de expositie een plek krijgt. 
 
Door samenwerking met lokale partners is er een goed beeld van lokale talenten , 
Illustratief is Bring Your Own Beamer (BYOB): een internationaal concept ontstaan 
vanuit de missie om (nieuwe) beeldcultuur aan een breed publiek te presenteren. 
BYOB Utrecht wordt vanaf 2020 door Stichting Uncloud uitgevoerd, hier wordt een 
gescheiden begroting voor gevoerd. Tijdens BYOB wordt per editie met gemiddeld 
50 tot 70 kunstenaars gewerkt. Dit zijn veelal amateurs en jonge makers binnen de 
disciplines van Uncloud waardoor BYOB de kraamkamer is voor veel nieuw werk en 
ook voor bezoekers een toegankelijke ontmoeting met elektronische/digitale kunst. 

2.3 Programma 2022 en verder 
In deze aanvraag gaan we er vanuit dat de editie van 2022 weer plaats kan vinden 
zonder COVID-19 restricties. We stellen ons als doel om in 2022 aan Uncloud 
Festival de gebruikelijke (live) festivaldagen toe te voegen waarbij publiek 
meerdere acts achter elkaar kan bekijken in een omgeving waarin tevens 
(video)-installatiekunst wordt getoond. Daarvoor kijken we naar de locatie en 
partner van afgelopen edities (EKKO), maar ook Club WAS of De Helling zijn 
interessante plekken. We focussen ons daarom komend jaar op het intact houden 
en versterken van ons netwerk in de stad. Aan de programmaopzet van 2022 wordt 
dan toegevoegd: 

f. tweedaags programma met muziek en (video)-installatiekunst 
Sinds 2017 is een tweedaags programma in EKKO onderdeel geweest van 
Uncloud. Vanaf 2022 herintroduceren we deze vorm, mits 
COVID-19-restricties dit weer toelaten. Hiervoor kijken we opnieuw naar 
EKKO, ook andere locaties zoals De Helling onderzocht. Tijdens dit 
programma kunnen niet alleen live-elektronische improvisaties, maar ook 
bands en orkest-achtige settings een podium krijgen. Bij live-optredens ligt 
de nadruk niet alleen op de presentatie, ook op het proces en het 
experiment. Uncloud presenteert (conceptuele) artiesten uit genres die 
uiteenlopen van modern-klassieke tot atmosferische post-rock, 
jazz-geïnspireerde stukken en dansbare electronica die spelen met vorm, 
inhoud en uitvoering.  
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2.4 Samenwerkingen 
Uncloud start haar evenement (met de werkzaamheden van de artists in residence) 
mid januari en duurt, inclusief expositie en festivalweekend tot ongeveer mid 
februari. Een periode waar in Nederland en Utrecht in het bijzonder ruimte is voor 
een evenement van onze omvang en statuur, een periode waarin ook een 
aaneenschakeling van partners, sponsoren en partijen ruimte hebben samen te 
werken, de belangrijkste zijn: 
 
Le Guess Who? : De organisatie van LGW heeft Uncloud afgelopen jaren op 
verschillende momenten geadviseerd. Sinds het begin van de Covid-19 crisis is 
deze samenwerking structureel geworden. Op dit moment wordt een Uncloud 
programma ontwikkeld dat onderdeel wordt van de edities van LGW 2020 en 2021. 
LGW zal Uncloud tevens helpen met het promoten van ons evenement, en verder 
blijven adviseren. 
 
Rijksvastgoedbedrijf, Bewaakt en Bewoond : De combinatie van deze twee 
partners maakt het mogelijk voor Uncloud om bij hoge uitzondering gebruikt te 
maken van het Pieterbaan Centrum als locatie voor het festival. 
 
EKKO:  Voor de aanstaande editie is EKKO weer een belangrijke partner en helpt 
met het programmeren van het muzikale gedeelte van het festival, daarnaast geven 
ze ondersteuning bij professionele ontwikkeling en productie van het festival. 
 
LiGHT-UP Collective:  De afgelopen jaren heeft dit collectief Uncloud meermaals 
gesteund door te helpen bij de uitvoering van het festival, en door het beschikbaar 
stellen van kennis en apparatuur.  
 
HKU: Tijdens de voorbereidingen van afgelopen editie is de HKU een officiële 
partner geworden van het festival.Op meerdere vlakken wordt samengewerkt en 
versterk.: Bijvoorbeeld door plek te bieden aan studenten binnen het programma, 
het werven van vrijwilligers, waardoor studenten mogelijkheid hebben voor 
buitenschoolse activiteiten. Daarnaast is Uncloud betrokken bij het Art Electronica 
Utrecht event van HKU en organiseren we samen Bring Your Own Beamer.   
 
Creative Coding Utrecht (CCU):  Dit collectief van programmeurs en ontwikkelaars 
houdt zich bezig met de creatieve mogelijkheden van code (programmering) en 
technologie. Samen presenteren we meerdere audiovisuele voorstellingen die 

voortkomen uit een ontwikkelings- en onderzoeksproject dat met hen is opgezet. 
Overdag worden lezingen georganiseerd. CCU zal samen met Uncloud een deel 
van de expositie cureren. 
 
Stranded FM: Al meerdere edities werkt Uncloud samen met mediapartner 
Stranded FM. Tijdens eerdere edities kon Uncloud in de aanloop van het festival 
online radioshows presenteren, en had Stranded FM een secret stage tijdens het 
festival. Voor aankomende editie(s) zet Uncloud de samenwerking voort. 
 
Modulation:  De organisatoren van de tweemaandelijkse hardware/modular synth 
gerichte avond Modulation gaan ook binnen Uncloud weer een rol spelen door 
nieuwe artiesten en artiesten uit het collectief uit te nodigen om vrij te musiceren. 
Modulation werkte al eerder samen met Gaudeamus Music Week, The International 
Computer Music Conference, Culturele Zondag Utrecht en Pitch. 
 
ESWA, Powerlaser, Het Houten Huis, BUNK Hotels: Deze bedrijven leveren voor 
gereduceerd tarief of volledige gesponsord apparatuur, middelen of diensten. In ruil 
daarvoor worden zij meegenomen in het professional programma en wordt hun 
naam vermeld in onze promotie uitingen.  
 
Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie: is 
een samenwerkingsverband van alle faculteiten van de Universiteit Utrecht. Het 
Descartes Centre draagt bij aan het maatschappelijke en politieke debat door 
kritisch te reflecteren over de grondslagen en de verspreiding van 
wetenschappelijke kennis, en de rol van de retorica daarbij. 
 
Studium Generale: stelt prikkelende vragen en zet aan tot denken. Studium 
Generale is er voor academische verbreding en verdieping, naast studie of werk. In 
discussies, lezingen, talkshows en blogs koppelen ze wetenschap aan actuele 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

IMPAKT: onderzoekt vraagstukken op het snijvlak van de maatschappij, digitale 
cultuur en media vanuit verschillende invalshoeken en disciplines, zoals kunst, 
wetenschap en technologie. 



8 
3. Omgeving en positie in het culturele veld 

3.1 Uncloud als betekenisvol event voor een divers en inclusief publiek 
Hedendaagse kunst wordt binnen Uncloud gepresenteerd op een manier die 
binnen Utrecht uniek is. Enerzijds vanwege de producerende rol en de ruimte die 
Uncloud biedt aan het experiment. Anderzijds omdat Uncloud in tegenstelling tot 
andere festivals in de eerste plaats diverse kunstvormen toont (waarbij elke vorm 
evenredig veel waarde heeft en geen randprogramma is) en daarnaast deze 
vormen laat samensmelten in plaats van deze los te presenteren.  

Uncloud biedt voor geoefende bezoekers verdieping, nieuwe inzichten en hele 
reeks nieuwe werken en makers in beeld. Voor mensen die minder vaak kunst 
bezoeken, zoals de vele buurtbewoners en geïnteresseerden in het Pieter Baan 
Centrum die Uncloud ontvangt, zijn veel werken toegankelijk, door het audiovisuele 
technische aspect ervan, of simpelweg het ‘spektakel’. Deze bezoekers zijn zeer 
uiteenlopend in leeftijd en afkomst.  

3.2 Uncloud als verbinder 
Uncloud is een connector: het verbindt disciplines aan elkaar, jong talent aan 
gerenommeerde makers, studenten aan professionals en publiek aan nieuwe 
ervaringen. Binnen de diverse disciplines van Uncloud heeft de organisatie een 
breed netwerk aan zich verbonden van organisatoren, makers en facilitators 
waarmee wordt samengewerkt. Uncloud is een hub zijn tussen de disciplines en de 
totstandkoming van nieuwe vormen en samenwerkingen zo goed mogelijk 
faciliteren. 

3.3 Uncloud als aanjager van experiment en ontwikkeling 
Waar Uncloud zich op wil onderscheiden is dat het als centrum/community fungeert 
voor nieuwe ontwikkelingen.  
1.  Kunstenaars en artiesten krijgen op Uncloud de volledige vrijheid, fysieke ruimte 
en tijd om hun eigen stijl ontwikkelen en onderzoeken, een nieuw publiek te 
bereiken en naamsbekendheid op te bouwen.  
2. Uncloud is een kweekvijver en zorgt dat kunstenaars niet alleen werken aan hun 
eigen discipline, maar verbindt actief kunstenaars aan elkaar 
3. Omdat Uncloud binnen de programmering ook ruim oog heeft voor lokaal talent 
draagt het festival bij aan de artistieke ontwikkeling van organisaties (CCU, LGW, 
Modulation, StrandedFM) en kunstenaars uit Utrecht (zoals Maarten Vos, Pim ten 

Have, Roel Weerdenburg, Jochen Lange, Irene Cassarani, Binkbeats, Mark 
IJzerman, Allert Aalders, Guillaume Versteeg, Laurie Drew, Jacob Poval). 
4. Uncloud is daarnaast een kennisplatform (workshops en lezingen) en een 
netwerkmogelijkheid voor kunstenaars, artiesten en betrokkenen bij het culturele 
veld.  

3.4 Uncloud en andere (culturele) instellingen in Utrecht en Nederland 

Op het snijvlak van tonen van interdisciplinaire kunst en performances, bieden 

van residentieruimte en het hebben van focus op ontwikkeling van de 

kunstenaar en discipline is er een aantal evenementen dat zich op (tenminste 

een van) deze speerpunten richt. 

TodaysArt is een collega die het dichtst bij staat, we zitten dan ook precies een 

half jaar uit elkaar. Op TodaysArt wordt ontmoeting ook gestimuleerd. Door in 

een andere periode te zitten is de netwerkfunctie bij beide evenementen voor 

professionals en collectieven belangrijker. Een duidelijk onderscheid zit bijv. in de 

residenties die Uncloud biedt: artiesten werken een maand samen aan nieuw 

werk voor de expositie.  

Gogbot is in dezelfde periode als TodaysArt en richt zich meer op presentatie en 

naast multimedia of veel andere niet digitale beeldende kunstvormen. 

In Amsterdam vindt jaarlijks - ook in september - Fiber Festival plaats. In labs en 

weekends brengen zij ook kunstenaars bij elkaar. Uncloud is wat meer cutting 

edge en laat op de werkvloer - als collectief - verbindingen en vernieuwingen 

ontstaan. 

Op het Haagse Rewire festival, jaarlijks in april staat net als op Uncloud 
experimentele muziek op het programma, maar ligt de focus voornamelijk daarop. 
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4. Marketing- en communicatiestrategie 
 
Doelgroepen & doelgroepbenadering 
Uncloud is ontstaan vanuit de underground in combinatie met een DIY mentaliteit. 
De organisatie wil artiesten, kunstenaars maar ook vrijwilligers en 
gastprogrammeurs een kans gegeven om binnen die filosofie telkens gezamenlijk 
een cutting edge programma te vormen en nieuwe ontwikkelingen te faciliteren. 
Een programma maken dat een verbinding legt tussen toegankelijk en 
experimenteel programma. Een deel van de bezoekers is bijvoorbeeld nog nooit bij 
opening van een expositie geweest. Een ander deel heeft nog geen elektronische 
muziek ervaren. Uncloud ontvangt deze bezoeker graag en introduceert aan hen 
een nieuwe ervaring. Door bijvoorbeeld in de buurt zichtbaar te zijn en financieel 
laagdrempelig te zijn ontvangen we steeds meer buurtbewoners. 

Het grootste deel van de bezoekers, en ook een van de belangrijkste doelgroepen 
van Uncloud, is echter geïnteresseerd in minimaal een van de disciplines die 
Uncloud biedt. Dit zijn veelal jongeren vanaf 18 jaar geïnteresseerd in club cultuur 
en moderne hedendaagse underground kunst. Zij komen veelal af op de werken en 
kunstenaars die bij Uncloud zijn te zien. Het hoge ‘fraai beeld-karakter’ van de 
werken is op social media (en instagram voorop) goed en goed gericht te promoten 
bij deze doelgroep, die veel van deze media gebruik maakt. Verbinding vindt plaats 
via storytelling. 

Een derde belangrijke doelgroep zijn de professionals; kunstenaars, studenten, 
collectieven, technici, coders, ontwikkelaars. Voor hen moet Uncloud een platform 
zijn. Met hen bouwt Uncloud gedurende het jaar via online communities binnen de 
AV- & coding-wereld een contact op. Met hen willen we een direct contact 
opbouwen, om dit te bereiken wordt o.a. een nieuwsbrief ingezet waarin ook 
andere collectieven of personen ruimte krijgen om te communiceren. 

Strategie 
Voor de festivaleditie van 2020 zijn de eerste grote stappen gezet in het nieuwe 
communicatiebeleid. Om zich als serieus festival en platform te positioneren 
ontbrak het Uncloud nog aan identiteit. Er werd een nieuwe huisstijl met eigen 
identiteit ontwikkeld waarin de filosofie van Uncloud spreekt. We zijn daarvoor gaan 

samenwerken met art directors Hans Schuttenbeld en Ivo Brouwer die naast de 
huisstijl ook de communicatiemiddelen vorm geven waaronder website, Facebook, 
posters, banners en het programmaboekje. In hun werk staat herhaling en het 
combineren van nieuwe digitale technieken met analoge technieken centraal. De 
crossover van technieken en disciplines maakt dat Hans en Ivo bij uitstek bij 
Uncloud Festival passen. 
 
Door innovatiever gebruik te maken van beeld, geluid en de media waarin Uncloud 
wil communiceren, wordt inmiddels een sterker profiel van het festival neergezet. 
Uncloud wil verhalen rondom en in aanloop naar het festival toe vertellen en 
daarmee een verdiepingslaag bij bezoekers aan te brengen door meer over 
kunstenaars, artiesten en diens achtergronden te vertellen. Door meerdere keren 
per week een artiest uit te lichten en aan karakterontwikkeling te doen, raakt een 
potentieel geïnteresseerde eerder betrokken en wordt de nieuwsgierigheid naar 
het eindresultaat groter. Ook zal de bezoeker de waarde van het 
‘ontwikkelingsproces’ beter begrijpen. 
 
Uncloud zet om het verhaal te vertellen en de doelgroepen te bereiken 
verschillende middelen in. De uitwerking van de strategie en 
communicatiemiddelen vindt u in het presentatieplan. 
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5. Bedrijfsvoering en zakelijke kwaliteit 

5.1 Organisatiestructuur 

Uncloud Festival is in 2016 in de stad Utrecht ontstaan vanuit de visie van Skander 
Jaïbi en Jaco Schilp, collega’s destijds bij ACU. In 2017 vond Uncloud voor het eerst 
in EKKO plaats werden Jaco en Skander bijgestaan door het team van EKKO. Sinds 
2018 is de zelfstandige Stichting Uncloud verantwoordelijk voor de organisatie van 
Uncloud Festival en sloeg het festival tijdens de editie van 2019 voor het eerst de 
vleugels voorzichtig uit met een werkplaats voor kunstenaars in het voormalige 
Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht. In 2020 werden de activiteiten in het PBC 
uitgebouwd met lezingen, workshops, live performances en een meerdaagse, zeer 
goed bezochte expositie, naast een festivaldag in poppodium EKKO. 
 
De kern van de organisatie bestaat uit 2 artistieke leiders en een zakelijk leider (elk 
0,2 fte), als zelfstandigen werkzaam voor Stichting Uncloud. Zij sturen - naast vele 
zzp’ers en vrijwilligers in de piekperiode - nog gastprogrammeurs, een producent 
en een marketeer aan.  

Ook heeft Uncloud meerdere mensen om zich heen die graag een klankbord en 
meer zijn zoals Marlies Timmermans (directeur EKKO), Bob van Heur (creative 
director Le Guess Who?), Jelle van der Ster (algemeen directeur SETUP), Gunther 
Barten (directeur Rumor Festival), Marieke van der Duin (Reinwardt Academy) en 
Martijn van Gessel (HKU). 

De artistiek directeuren zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke koers van het 
festival, talentontwikkeling, onderzoek en de programmering in de volledige 
breedte. Het muziekprogramma team bestaat verder uit Ilana van den Berg van 
EKKO en wordt aangevuld door externe curatoren zoals Allert Aalders en Eduard 
Versteege. Op het inhoudelijke kunstprogramma is er ondersteuning van externe 
curatoren zoals Fabian van Sluijs, Stefano Murgia en het team van Creative Coding 
Utrecht. De zakelijk leider onderhoudt de zakelijke contacten, stuurt marketing aan, 
houdt het overzicht op de processen en is bezig met de strategie en financiële 
proces van Uncloud als jonge organisatie en de professionalisering hiervan. 
De kern van de organisatie komt door het jaar heen maandelijks bijeen, vanaf 6 
maanden voor het evenement 2-wekelijks en in de 2 maanden voorafgaand aan 
Uncloud wekelijks en dagelijks bij elkaar.  

Het stichtingsbestuur komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar en heeft naast een 
controlerende functie vaak ook een actieve rol in bijvoorbeeld advisering en 
sponsorwerving. 

Tijdelijke medewerkers en vrijwilligers 
Rondom het festival betrekt Uncloud vele tijdelijke medewerkers die als 
zelfstandigen worden beloond. Dit zijn geluidstechnici, producenten, lichttechnici 
maar ook gastsprekers, een vrijwilligerscoördinator en stagemanagers. Uncloud 
doet jaarlijks een beroep op een groep vrijwilligers. Deze groep is essentieel voor 
het festival en vormt een onderdeel van het DNA. Jaarlijks werken zo’n 40 
vrijwilligers mee, van parkeerbeheer tot zaalhost, promoter, in de keuken, bij de 
entree of artiestenontvangst. Vrijwilligers zijn soms studenten die op deze manier 
een netwerk en ervaring willen opbouwen in het culturele veld, maar ook mensen 
die sociale contacten zoeken of door gratis toegang toch van cultuur willen 
genieten.  

5.2 Begroting en dekkingsplan  
Uncloud wist de editie van 2020 -mede dankzij bijdragen van een aantal 
subsidiënten- neutraal af te sluiten, al heeft het organiserend team hiervoor haar 
eigen vergoeding geminimaliseerd. Dankzij de ervaring die is opgedaan met een 
eerste grootschalige expositie en het organiseren van evenementen in het Pieter 
Baan Centrum (PBC) kunnen we hier nu realistisch op begroten en is de relatie met 
fondsen (Mondriaanfonds, KfHein Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, VSBfonds, 
Fentener van Vlissingenfonds zodanig dat er vertrouwen is dat (een deel van) het 
inhoudelijk programma uit bijdragen van derden gedekt kan worden.  
De bijdrage vanuit de tweejarige subsidie van Gemeente Utrecht willen we dan ook 
grotendeels alloceren voor de promotionele activiteiten, team- en 
organisatiekosten.  
 
De entree- en horeca-inkomsten van Uncloud Festival nemen jaarlijks toe, een 
steeds groter publiek weet het festival te bereiken, zeker nu sinds 2020 ook actief 
wordt ingezet om buurtbewoners te enthousiasmeren. Voor de editie van 2021 
schatten we de het aantal bezoekers echter voorzichtig in, ervan uitgaande de 
maximum aantallen nog aan restricties onderhevig is. Dit publieksaantal proberen 
we door time-slots en meerdere voorstellingen per dag uiteraard te maximaliseren. 
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Sponsoren en partners 
Naast publieks- en subsidie inkomsten is Uncloud voor een deel afhankelijk van 
partners; zij leveren in ruil voor exposure diensten en middelen aan Uncloud, 
afgelopen jaar ging dit om onder andere projectoren, software, bekabeling en 
schermen. In 2021 en 2022 verwachten we meer van dit soort partners te werven. 
LIGHT-UP, ESWA, Powerlaser, Het Houten Huis hebben al aangegeven een 
vergelijkbare sponsoring te willen doen.  

We zoeken ook een horeca-sponsor, we zijn hiervoor in gesprek geweest met 
Budweiser en Gulpener, deze pasten echter minder bij het inhoudelijke verhaal van 
het festival. We kijken voor 2021 naar een kleinere brouwerij die beter aansluit bij 
onze uitstraling.  

5.3 Financieringsstrategie 

De komende jaren werkt Uncloud toe naar het professionaliseren van de 
organisatie, waarbij aandacht uitgaat naar het zorgdragen voor financiering. 
Uncloud wil de eigen bijdrage (uit ticketinkomsten) verhogen en heeft hier -door de 
groeiende bekendheid en marketingcapaciteit binnen de organisatie- vertrouwen 
in. Door in het 2-jarige kunstenplan van gemeente Utrecht te komen ontstaat er er 
wat rust om vervolgens toe te werken naar meerdere meerjarige verbintenissen, 
zoals met Fonds Podiumkunsten.. 
Desondanks zal Uncloud - ook ter verbreding en verdieping van het programma- 
projectsubsidies moeten aanvragen als aanvulling op de gemeentelijke bijdrage.  
Mochten er fondsen zijn die Uncloud aankomende editie niet kunnen of willen 
ondersteunen, dan zal er in eerste instantie allereerst worden bekeken hoe de 
voorgestelde plannen toch kunnen worden uitgevoerd. De ervaring leert echter dat 
in sommige gevallen de consequentie moet zijn dat (een) bepaald(e) 
programmaonderdeel of - onderdelen zullen komen te vervallen of moeten worden 
aangepast. 

5.4 Codes  
Culturele Diversiteit en Inclusiviteit 
Binnen de bedrijfsvoering zijn wij een kleine organisatie opererend in het culturele 
veld. Een veld waarin belangrijke maatschappelijke vraagstukken vaak besproken 
worden en actueel zijn. Zo ook bij Uncloud. Binnen de persoonlijke leefwereld van 
alle betrokkenen is de inclusie van vrouwen of bijvoorbeeld nieuwkomers altijd 
‘gewoon’ geweest. Bij het werven van nieuwe krachten, al dan niet op tijdelijke 

basis, wordt de Code Culturele Diversiteit ook in acht genomen. Zo ook in het 
bestuur.  
Diversiteit en inclusie is vooral zichtbaar onder de bezoekers van Uncloud Festival. 
Het publiek bestaat niet alleen uit kunst- en muziekliefhebbers. Ook kinderen 
mogen experimenteren tijdens workshops en buurtbewoners uit alle lagen van de 
bevolking bezoeken de expositie. Speciaal voor deze groepen worden 
rondleidingen georganiseerd waarin extra duiding wordt gegeven. Om het bezoek 
aan een evenement als Uncloud Festival aantrekkelijk te maken, openen we vanaf 
2021 jaarlijks een dag de deuren tegen sterk gereduceerd tarief voor mensen met 
een kleine portemonnee. 

Bestuur & Governance Code Cultuur 

Boven de directie staat een klein, onafhankelijk bestuur, bestaande uit een 
voorzitter, secretaris en penningmeester, opgericht in 2019. Het bestuur werkt 
onbezoldigd, er worden alleen reiskosten voor de vergaderingen vergoed en 
eventuele reis- en verblijfskosten tijdens het festival. Het bestuur heeft een 
controlerende en toezichthoudende functie op de directie en komt vier keer per 
jaar bij elkaar voor een reguliere vergadering en stelt onder andere de begroting en 
de jaarrekening vast. Het bestuur volgt hiermee de Code Cultural Governance en 
kiest niet voor een RvT-model omdat dit niet past bij het team, dat de dagelijkse 
werkzaamheden vervult. Bij de samenstelling en opvolging van het bestuur wordt 
gelet op onafhankelijkheid, diversiteit en deskundigheid en van het culturele veld, 
de zakelijke aspecten van de organisatie en ondernemerschap.  

Fair Practice Code 

Uncloud is zich ervan bewust dat rondom eerlijke beloningen in de kunstensector 
een beleid moet bestaan en schaart zich achter de Fair Practice Code. Freelance 
performers krijgen betaald, er wordt daarbij voor de vergoedingen van kunstenaars 
gekeken naar Kunstenaars-honoraria zoals die worden gehanteerd door Mondriaan 
Fonds.  
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5.5 Planning 2021 
 
Voorbereiding Uncloud 2021 
9 november 2020:  Bekendmaking Uncloud 2021 
23 november 2020:  Tweede ronde bekendmaking + Programma 
20 december 2020:  Bekendmaking definitief programma  
11 januari 2021:  Start artists in residence in open atelier/LAB  
1 februari 2021:  Tijdschema’s definitief  

Expositie Uncloud 2021:  13 - 28 februari 2021:   
Za 13 februari 2021:  Expositie + Opening 
Zo 14 februari 2021: Open dag voor de buurt met kinderactiviteiten 
Do 18 februari 2021: Expositie + Professionalsmeeting 
Vr 19 februari 2021: Expositie + Performance 
Za 20 februari 2021:  Expositie + Performance met lezing  

Nachtprogramma externe locatie 
Zo 21 februari 2021: Expositie voor kleine beurs + Workshops (CCU) 
Do 25 februari 2021: Expositie + Performance + Workshop 
Vr 26 februari 2021: Expositie + Digitaal model tekenen 
Za 27 februari 2021: Expositie + Performance  
Zo 28 februari 2021: Expositie + Afsluiting Uncloud 2021 

Afronding 
1- 9 maart 2021:  Afbreken expositie  
9 maart 2021:  Oplevering sleutel (Bewaakt en Bewoond)  
16 maart 2021:  Evaluatie editie 2021 
Mei 2021: afsluiting boekhouding, begin Uncloud 2022   


