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iii is een door kunstenaars geleid community
platform dat nieuwe interdisciplinaire artistieke
praktijken ondersteunt die performance, technologie
en de menselijke zintuigen verbinden. Ontstaan uit
de Haagse ArtScience-traditie, streeft iii naar een
balans tussen technologische innovatie, theoretische
reflectie en menselijke ervaring. iii werkt internationaal
en draagt bij aan de internationale ontwikkelingen
op het gebied van Art, Science & Technology. iii is
zowel een culturele incubator die onderzoek en
productie ondersteunt, als een agentschap dat makers
verbindt met een breder publiek. iii heeft hiervoor de
afgelopen jaren een groot netwerk van nationale en
internationale partnerschappen opgebouwd.
iii werd opgericht in 2013. Het is een jonge,
dynamische en zich snel ontwikkelende organisatie.
Inmiddels kan iii terugkijken op een overtuigende staat
van dienst: in 2019 omvatte het programma van iii
meer dan 100 presentaties met een publieksbereik van
meer dan 30.000 mensen in Nederland en meer dan
10.000 in het buitenland.

Mensen te inspireren om via kunst hun eigen manieren
te vinden om om te gaan met technologie.
Mooie en unieke ervaringen te delen die technologie
en de zintuigen verbinden.
Nieuwe vormen te ontdekken van lichamelijkheid,
sociaal zijn en gemeenschap in een post-digitale
wereld.
Community building, participatie en sociaal
ondernemerschap aan te moedigen die voorbij gaan
aan disciplinaire, geografische en culturele grenzen.

De kracht van iii bestaat uit een geïntegreerd
programma waarin productie, presentatie, reflectie,
educatie & participatie samenkomen.
Productie
iii biedt werkruimtes en faciliteiten voor hybride
kunstpraktijken.
iii heeft een internationaal residencyprogramma
waarvoor lokale en internationale kunstenaars,
nieuw talent en gevestigde professionals, worden
uitgenodigd.
iii is opdrachtgever van nieuwe projecten.
Presentatie

internationale excellentie, iii promoot onderzoek en
creatie op het gebied van Art, Science & Technology
op wereldniveau.
talentontwikkeling, iii biedt een platform waar nieuwe
talenten hun professionele kunstpraktijk met een
vliegende start kunnen beginnen.
culturele diversiteit en inclusiviteit, iii vindt
het belangrijk dat mensen met uiteenlopende
achtergronden bij technologische innovatie
betrokken zijn.
lonend werk, iii biedt werkmogelijkheden die creatief
en financieel lonend zijn en behartigt de belangen van
financieel kwetsbare groepen.

iii organiseert een communityprogramma waar
creatieven elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen
inspireren, nieuwe ideeën kunnen uitproberen en
feedback van elkaar kunnen ontvangen.
iii fungeert als agentschap voor de circulatie van
nieuwe producties via een breed (inter)nationaal
netwerk van presentatiepartners.
Reflectie
iii maakt publicaties over interdisciplinair werken in
Art, Science & Technology.
iii maakt interviews met kunstenaars en verspreidt
deze via uiteenlopende pers- en mediakanalen om
creatieven met een breder publiek te verbinden.
iii publiceert hoogwaardige documentatie en bericht
over haar activiteiten online.

Educatie en participatie
iii organiseert workshops voor kinderen en
adolescenten (vrije tijd), financieel achtergestelde
gemeenschappen, amateurkunstenaars en
professionals in verschillende loopbaanfasen.
iii ontwikkelt en biedt workshops aan via
onderwijspartners in het basis- en secundair
onderwijs (vanaf 2021).

ers to - Peer knowledge exchange workshops

Nieuwe technologieën en wereldwijde mobiliteit
hebben de samenleving als geheel radicaal
veranderd, evenals de manier waarop kunst en
cultuur wordt geproduceerd en ervaren. Binnen
deze nieuwe realiteit, ontwikkelt iii projecten
die speelse benaderingen van wetenschap en
technologie presenteren op het gebied van
muziek, beeldende kunst en theater. Terwijl het
veld van Art, Science & Technology in de 20e eeuw
ontstond om de samenwerking tussen specialisten
uit afzonderlijke disciplines te bevorderen, zien
we tegenwoordig steeds vaker praktijken die al
in oorsprong interdisciplinair zijn. Het zijn niet
langer ingenieurs die met kunstenaars werken,
kunstenaars die met wetenschappers werken,
schilders die met muzikanten werken, maar
creatieven en onderzoekers die navigeren tussen
werelden, deze verbinden, en zo niet langer
afzonderlijk van elkaar opereren.
De interdisciplinaire focus van iii vloeit
rechtstreeks voort uit de visie van Dick Raaymakers

en Frans Evers van de ArtScience Interfaculty
in Den Haag. De school kenmerkt zich zowel
door kunst te positioneren als een voertuig voor
de menselijke nieuwsgierigheid, als door een
creatieve methode die technische innovaties
combineert met conceptueel denken en de
zintuiglijke ervaring. iii brengt deze performatieve
en ervaringsgerichte vorm buiten het academische
laboratorium naar internationale podia. Door
deze methode toe te passen en bloot te stellen
aan de wereld ontstaan nieuwe vormen voor
een pluriforme toekomst, waarin technologischartistieke diversiteit de menselijke ervaring verrijkt.
We werken onze artistieke visie verder uit
in de beschrijving van onze thema's voor het
programma 2021-2024.

Het veld van Art, Science & Technology is nog
jong. Door een sterke creatieve gemeenschap
te koesteren waarin samenwerking centraal
staat, zijn we in een betere positie om dit veld
te laten groeien en uit te breiden. iii is een door
kunstenaars gedreven community platform waar
creatieven elkaar ondersteunen om hun visie te
realiseren. iii is opgericht door een groep van 12
net afgestudeerde kunstenaars; inmiddels bestaat
de organisatie uit meer dan 30 creatieven met
uiteenlopende achtergronden, variërend van
internationaal gevestigde professionals tot pas
afgestudeerden die zich hebben onderscheiden
tijdens hun studie.

iii opereert als een bottom-up organisatie
waarin 'doeners beslissen'. Individuele kunstenaars
ontwikkelen en leiden de realisatie van projecten
met hulp van andere leden en met ondersteuning
van een centrale managementstructuur. Dit
kernteam ondersteunt bij taken als fondsenwerving,
PR, circulatie en administratie. Met dit decentrale
model kan iii een groot aantal activiteiten met
beperkte overheadkosten ondersteunen. Het biedt
kunstenaars een peer-community en gedeelde
middelen, waardoor talent en projecten kunnen
groeien en bloeien.

Terwijl de medeoprichters van iii vooruitgang
boeken in hun eigen professionele ontwikkeling,
zetten ze zich ook in om iii te behouden als een
platform dat jonge kunstenaars ondersteunt. Uit
eigen ervaring weten ze dat de jaren direct na
het afstuderen de meest uitdagende zijn. Op het
gebied van Digitale Cultuur hebben beginnende
kunstenaars veel kansen voor zichtbaarheid,
maar beperkte mogelijkheden voor eerlijk betaald
werk en een financieel duurzame ontwikkeling.
De activiteiten van iii zijn ontstaan om dit gat
in de keten op te vullen. Het trackrecord van iii
bewijst dat het model werkt. Veel van de door iii
ondersteunde kunstenaars hebben nationale en
internationale erkenning gekregen (zie terugblik).
Elk jaar biedt iii pas afgestudeerden steun en
middelen om hen te helpen bij het opzetten van
hun professionele praktijk.

Een frisse en veerkrachtige organisatie
Nederland heeft een lange en wereldberoemde traditie
op het gebied van Art, Science & Technology. Deze
traditie trekt onderzoekers en creatieven van over de
hele wereld aan. Historisch gezien zijn organisaties als
NIMk en STEIM in Amsterdam en V2_ in Rotterdam
pioniers binnen het vakgebied. Door de bezuinigingen
van 2013 werd de gevestigde infrastructuur voor Art,
Science & Technology zwaar getroffen. iii is als reactie
op deze bezuinigingen ontstaan, als een veerkrachtige
organisatie die is gebouwd om de huidige economische
uitdagingen aan te gaan.

Invulling van een regionaal gat
In Den Haag zorgt de aanwezigheid van de ArtScience
Interfaculteit in combinatie met het Instituut voor
Sonologie voor een concentratie van kunstenaars die
uniek is in de wereld. Er is in Den Haag echter geen
andere organisatie die zich richt op de ondersteuning
van het Art, Science & Technology veld op structureel
niveau. iii vult daarom dit gat in de regionale infrastructuur voor Digitale Cultuur, in nauwe samenwerking met
partners in Den Haag op het gebied van beeldende
kunst, muziek en onderwijs (zie samenwerkingen).
Ook de gemeente Den Haag ziet het belang van iii: ten
eerste door fors te investeren in de culturele broedplaats
WD4X die in 2017 mede door iii werd gefinancierd
en nu met het advies van de Adviescommissie meerjarenbeleidsplan (MJB) kunst en cultuur 2021-2024
om structurele steun te verlenen aan iii in de periode
2021-2024.

Ontwikkeling en circulatie

Diversiteit in de kern

Een onderscheidend kenmerk van iii is de combinatie
van onderzoek, ontwikkeling en brede circulatie voor
presentatie van kunstwerken wereldwijd. De meeste
organisaties in ons vakgebied richten zich ofwel op de
ontwikkeling (incubators), of op het bereiken van een
groot publiek (festivals). iii doet beide door projecten
die binnen de incubator van iii zijn ontwikkeld, actief
te verbinden met een groot netwerk van bestaande
presentatieplekken die een breed publiek bereiken,
ook buiten het veld van Digitale Cultuur.

iii zet zich in om het vakgebied te verbeteren door het
meer inclusief te maken. Hoewel we erkennen dat er
nog veel werk te doen is, zien we dat iii momenteel
diverser is in vergelijking met veel van onze peerorganisaties in Nederland. De leden van iii komen van
over de hele wereld en de multiculturele dialoog zit
in het DNA van iii. Genderdiversiteit is door de jaren
heen altijd fundamenteel geweest in de organisatie
en de programmering van iii. Dit zijn de fundamenten
van waaruit iii zich verder ontwikkelt tot een inclusief
platform dat aansluit bij een divers publiek.

Door kunstenaars gerund:
het makersperspectief
iii is op dit moment de enige organisatie in Nederland
binnen het Art, Science & Technology veld die
volledig wordt gerund door kunstenaars en die als
kunstenaarsvereniging ook een grotere creatieve
gemeenschap vertegenwoordigt op nationaal en
internationaal niveau. iii is in staat om op te komen
voor kunstenaars, die momenteel onvoldoende
vertegenwoordigd zijn, en deze te representeren.

Nina Essendrop, Wen Chin Fu et al: "Sonic Embassy",
No Patent Pending #33, Den Haag, 2018

iii biedt aan:
iii is een verbinder die diverse groepen en
professionals samen brengt:

Kunstenaars

Presentatiepartners
•
•
•
•

Avontuurlijke nieuwe inhoud voor hun programma
Verbinding met nieuw talent (talent-scouting)
Curatoriële expertise (co-curatie)
Coproducties (cofinanciering, productie-expertise)

Kunstenaars

Creatieve gemeenschappen
Peer organisaties

iii
Presentatiepartners
Onderwijspartners
Mediakanalen

•
•
•
•
•
•
•
•

Vertegenwoordiging via de agentschap van iii
Presentatiemogelijkheden					
Een label met internationale erkenning
Gedeeld PR-platform
Residenties en commissies				
Wederzijdse steun en groepssolidariteit
Kennisuitwisseling					
Professioneel netwerk		

Publiek
•
•
•
•

Nieuwe ervaringen
Kennis en inspiratie
Speelse omgang met technologie
Rolmodellen

Fondsen
•
•
•
•

Talentontwikkeling
Internationalisering
Spraakmakend perspectief op het veld
Makersperspectief

Lokale gemeenschap
• Werkruimte
• Programma voor het uitvoeren van nieuwe
experimenten en feedback
• Educatie voor kinderen en amateurkunstenaars
• Peer workshops voor kennisuitwisseling
Peer organisaties
•
•
•
•
•

Netwerken
Kennisuitwisseling
Talentuitwisseling
Toegang tot andere vakgebieden
Presentatiemogelijkheden

Lars Kynde, Mariska de Groot et al: "Vandmand",
Danish Museum of Science & Technology,
Elsinore, 2017

Highlights: projecten en presentaties
iii werd in 2013 opgericht als kunstenaarsvereniging
door een groep ArtScience-afgestudeerden om elkaar
te ondersteunen bij het opzetten van een professionele
praktijk. In de eerste twee jaar (2013-2014) richtte
iii een agentschap op om pas afgestudeerden met een
breed presentatienetwerk te verbinden. Sinds 2015
bedient iii's programma een groeiende creatieve
gemeenschap: eerst door het organiseren van een
internationaal residencyprogramma en een publiek
programma in Den Haag, en sinds 2017 door het
ontwikkelen van een culturele broedplaats met
werk- en presentatiefaciliteiten. iii ontvangt sinds 2014
jaarlijks steun van het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie via de deelregeling activiteitenprogramma’s.

In de periode 2017-2019 hebben we 27 gastresidencies
en 63 openbare evenementen georganiseerd; ons
(inter)nationale circulatieprogramma bereikte in totaal
193 presentaties. We hebben 560 m² aan werkplekken
ontwikkeld, gerenoveerd en beschikbaar gesteld die
nu structureel door 16 kunstenaars worden gebruikt,
en een projectruimte van 200m² (1100 m³) ontwikkeld,
waarin we ons publieksprogramma presenteren.

We organiseerden in 2017 het programma
"Connect The Dots" over experience design en
publieksparticipatie, bestaand uit een symposium
en performanceprogramma in Korzo en een
tentoonstelling in Quartair. Daarbij presenteerden
we de muziektheatervoorstelling "How To Defend
Yourself From Danger", ontwikkeld in de Veenfabriek
in Leiden en in 2018 ook op het Amsterdam Fringe
Festival te zien.
De spectaculaire installatie van Philip Vermeulen
"Physical Rhythm Machine / Boem Boem" ging in
première in de iii-workspace voordat hij internationale
erkenning kreeg, gaande van Moerwijk in Den Haag
(2017) naar Ars Electronica in Linz (2017) en CTM in
Berlijn (2018).
In het Deense Museum voor Wetenschap en
Technologie, ontwikkelden Mariska de Groot en Lars
Kynde in 2017 "Vandmand", een optreden waarin een
fanfare van meer dan 50 meisjes van 8-14 jaar zowel
nieuwe optische geluidsinstrumenten bespeelden als
vuurspuwende pulsejet trombones.
Het project "Magnetoceptia" van Dewi de Vree
en Patrizia Ruthensteiner, dat mode, beweging en
elektronisch geluid combineert, was een van de
meest succesvolle projecten door iii begeleid en
gedistribueerd: in totaal waren er 17 presentaties in
deze periode, inclusief optredens in Rio de Janeiro
(2017), op de Gaudeamus Muziekweek in Utrecht
(2019) en in Alkmaar (2017) met deelname van leden
van het kaasmakersgilde.

Het multimediale, architectonische werk
"N-Polytope" mede ontwikkeld door Marije Baalman
werd gepresenteerd bij het MAC in Montreal (2017)
en ZKM in Karlsruhe (2018).
Het project "Lampyridae" van Matteo Marangoni
en Dieter Vandoren, waarin het publiek wordt
ondergedompeld in een zwerm elektronische wezens,
werd in 2018 gepresenteerd in Korzo (Musical Utopias)
en in 2019 bij de Akademie der Künste in Berlijn ter
ere van het 100-jarige bestaan van het Bauhaus, in
aanwezigheid van de bondspresident van Duitsland.
Wen Chin Fu kreeg in 2019 een opdracht van de
Gabriel Caruana Foundation in Malta om nieuwe
instrumenten met traditionele keramische technieken
te ontwikkelen en gaf 28 workshops met meer dan
500 kinderen.
Voor het jaarlijkse November Music Festival in Den
Bosch stelt Matteo Marangoni namens iii sinds 2016
een tentoonstelling over geluidskunst samen. In 2019
werd deze tentoonstelling ook gepresenteerd in het
Wilde Westen / Muziekcentrum Track in Kortrijk.
Het kunstcentrum Tetem in Enschede gaf in 2019
opdracht voor de groepstentoonstelling "Should I Stay
or Should I Go", over migratie-ervaringen van de
gemeenschap van iii.
Als onderdeel van ons presentatieprogramma in
Den Haag presenteerden we 10 edities van de serie No
Patent Pending, met onder andere performances van
de geluidskunstpioniers Akio Suzuki en Pierre Berthet,
en 16 edities van The Reading Room met meer dan
20 gastlezers van gerenommeerde kennisinstituten uit
Europa, Noord Amerika en Australië.

Residenties

Organisatie

Opmerkelijke internationale gastresidencies in
deze periode waren: Dmitry Morozov (RU), Budhaditya
Chattopadhyay (IN), Cathy van Eck (NL/CH), Mario
De Vega (MX), Peter Bosch en Simone Simons (NL/
ES), Fiona Lee (HK), en Geert-Jan Hobijn (NL/
DE). De pas afgestudeerden van de Koninklijke
Academie en het conservatorium die iii ondersteunde
zijn: Yun Ingrid Lee, Philip Vermeulen, Kay Churcher,
Jesus Canuto Iglesias, Sophia Bulgakova, Falco Pols,
Daniël Siegersma, Koen de Groot (Kunrad), Natalie
Blugerman, Marit Mihklepp, Natalie Fyfe, Siamak
Anvari, en Ymke Vertelman. Onze ruimte bij WD4X
stelde ons in staat om een lokaal residencyprogramma
te starten om deze ondersteuning te bieden en te
verankeren in ons programma.

In de afgelopen jaren is de organisatie verder
ontwikkeld: iii breidde haar team uit met nieuwe
leden, er werden pas afgestudeerden opgeleid en de
coöperatieve organisatiestructuur werd verbeterd.
Het structurele gebruikersbestand van iii is verdubbeld
sinds de oprichting van de iii-werkruimte in 2017.
Het bestuur is vernieuwd met Marije Baalman ter
vervanging van Dieter Vandoren in 2018 en Wen Chin
Fu ter vervanging van Mariska De Groot in 2019. De
raad van toezicht is vernieuwd met Nico Feragnoli
en Klaas Koetje in 2018 en Olga Mink en Paul Koek
in 2019. Matteo Marangoni in het bestuur en Evelina
Domnitch in de raad van toezicht zorgden voor
continuïteit.

Educatie en participatie
In 2018 is iii een workshopprogramma gestart.
Aanleiding was een onderzoek van Tanah Meijers
(Universiteit Leiden) in opdracht van Cultuurschakel
waaruit bleek dat Den Haag een opmerkelijk gebrek
aan educatiemogelijkheden had op het gebied van
amateur-mediakunst. In samenwerking met iii
workspace lid Nikos Kokolakis (Stichting Vrolijkheid)
hebben Jaime del Val, Tivon Rice, Mariska de Groot
en Natalie Fyfe workshops gegeven bij het AZC te
Rijswijk. Erfan Abdi betrok de IMC Weekendschool
in Schilderswijk bij ons programma. Als vervolg
organiseert Yun Lee sinds 2019 een structureel
workshopprogramma in de iii-workspace.

iii workspace, Den Haag (links op de voorgrond)

iii doorliep in 2020 een professionaliseringstraject.
In dit traject zijn we gecoacht door ervaren
professionals op het gebied van business, PR, educatie
en circulatie.
Het team van iii is verder uitgebreid met Lauren
Jetty Howells-Green die de communicatie van Yun
Lee overneemt (waardoor Yun Lee zich volledig
kan concentreren op het ontwikkelen van het
workshopprogramma). Anastasia Loginova sloot
zich aan bij de organisatie om het (inter)nationale
circulatieprogramma verder te ontwikkelen.
Voor een financiële reflectie zie: "Gezonde organisatie,
klaar voor de toekomst".
The Reading Room #27, Stroom Den Haag, 2018

Budhaditya Chattopadhyay,
No Patent Pending #38, Den Haag, 2019

Het programma van iii voor 2021-24 bestaat uit drie
thema’s: Technological Imaginarium, Dance of Agency
en Meeting at the Margins.

Thema 1: Technological Imaginarium
Met "Technological Imaginarium" reflecteren
we op narratieven van vooruitgang in relatie tot
de menselijke verbeelding, de wens voor nieuwe
ervaringen en de noodzaak om verantwoorde
benaderingen voor innovatie te vinden.
Steven Johnson schetst in "Wonderland: How Play
Made the Modern World" een alternatief narratief
van vooruitgang als gedreven vanuit een menselijke
basisbehoefte om "ervaringen te creëren en te delen
die zijn ontworpen om plezier op te wekken en te
verbazen". De ontwikkeling van kunst, wetenschap,
technologie en sociale innovatie komt allemaal voort
uit een drang om te fantaseren, uit te vinden, te
creëren en te ontdekken, evenveel gebaseerd op vrij
spel als op het doel functioneel te zijn.
Bij iii ondersteunen we speelse en betekenisvolle
werkzaamheden en moedigen we consumenten
aan om uitvinders te worden volgens het voorbeeld
van innovatieve artistieke praktijken. Het begrijpen
van technologie gaat niet over het downloaden van
de nieuwste updates. Het heeft te maken met het

begrijpen en het zelf kunnen vormgeven van de tools
die we gebruiken om onze eigen individuele doelen
en ambities te verwezenlijken. Met andere woorden:
mensen moeten gereedschapmakers zijn voordat
ze verantwoorde gebruikers van het gereedschap
kunnen zijn.
Een verantwoorde manier om tools te maken en
te gebruiken brengt ook een ethiek van redelijkheid
of 'Conviviliaty' met zich mee, zoals de kritische
denker Ivan Illich in zijn boek "Tools for Conviviality"
beschrijft. Een convivial tool genereert noch een
slaaf noch een meester. Illich omschrijft de fiets,
de telefoon en de boor als voorbeelden van zulke
tools. Als iii geloven we dat er weinig waarde zit in
het maken van meer gadgets, maar juist waarde
zit in het gebruiken van tools als ontmoetingsplek
voor het creëren van betere gemeenschappen
waar mensen met allerlei achtergronden verbinding
kunnen maken en betekenisvolle ervaringen kunnen
delen. We hebben niet meer apps of schermtijd of
beter thuisentertainment nodig: we moeten juist
onze gedeelde fysieke omgevingen en lichamen
herontdekken.

Thema 2: Dance of Agency
In "Dance of Agency" kijken we naar de affiniteit
tussen wetenschappelijk en artistiek onderzoek,
als proces van wederzijdse onderhandeling tussen
mensen, machines en de niet-menselijke wereld.
De wetenschapshistoricus Andrew Pickering
bedacht de term "Dance of Agency" om het proces
te beschrijven waarmee wetenschappers nieuwe

kennis in het laboratorium produceren. Pickering
beschrijft wetenschappers die performatieve rituelen
uitvoeren met instrumenten en de materiële wereld.
Binnen dit proces vervullen de materiële wereld en
de instrumenten net zozeer de rol van agent als de
wetenschapper. Mensen staan niet in het middelpunt:
ze zijn slechts een van de verschillende spelers in het
veld. Het ontdekkingsproces is dan een kwestie van
het accepteren van het delen van controle over een
proces met entiteiten die anders zijn dan wij, en een
gevoeligheid voor het onvoorspelbare.
Deze gevoeligheid, het vermogen om aan te
passen, te reageren, te improviseren op basis van
nog niet gecategoriseerde ervaringen, is ook wat
we doen als kunstenaars en artiesten door werken
met machines te creëren en op te voeren. Het heeft
te maken met het accepteren van instabiliteit,
met het tonen van experimenten op het podium
als theorieën en onbekenden en door te vallen
wanneer we ons evenwicht verliezen. Deze manier
om de relatie tussen mensen, machines en de nietmenselijke wereld te begrijpen, kan van cruciaal
belang zijn om de uitdagingen aan te gaan waarmee
de mensheid als soort wordt geconfronteerd. Hoe
gaan we een dialoog aan met andere levensvormen,
met computersystemen, mechanische apparaten,
de krachten die spelen in water, wind of elektrische
stromingen, met zwaartekracht en chemische
verbindingen?

Thema 3: Meeting at the Margins
"Meeting at the Margins" gaat uit van de noodzaak
om afstand te nemen van de mainstream samenleving
om kritisch te reflecteren, te experimenteren met
nieuwe manieren van creëren, samenwerken en
solidariteit beoefenen.
De ruimtes die onze activiteiten innemen zijn
marginaal. Het is noodzakelijk voor ons om op deze
plekken te verblijven, zodat we een frisse kijk kunnen
bieden aan de gemeenschappen waarmee we in
contact komen als 'professionele buitenstaanders'.
Bij iii werken we toegewijd en grondig als ervaren en
multi-getalenteerde professionals, hoewel er geen
duidelijk gedefinieerde markt is voor onze producten,
noch een instituut om ons een salaris te bieden.
Ondernemerschap is interessant als uitnodiging om
verantwoordelijkheid te nemen en proactief te zijn. De
oprichters van iii kwamen bij elkaar omdat we niet op
andere plaatsen pasten. We komen van over de hele
wereld. We werken aan de rand van de stad, velen van
ons leven op tijdelijke verblijfsvergunningen en van
minder dan een minimumloon.
De kunstenaar als bohemien is een cliché dat
dient om de ongelijkheid in stand te houden, zoals
Astra Taylor krachtig beweert in haar boek met als
ondertitel "Taking Back Culture in The Digital Age".
We worden uitgenodigd in stadscentra voor festivals
die worden georganiseerd om burgers te verrassen met
iets nieuws. Heel even staan we in het middelpunt van
de aandacht. De marges zijn waar dingen spannend
worden. We transformeren onze kwetsbaarheden
tot een bron van compassie en solidariteit. In de
marges beoefenen we Rituals of Cooperation, in

de traditie van arbeiderscoöperaties en onderlinge
steunorganisaties.
Elk lid van iii heeft een andere achtergrond
en legt iets anders op tafel. Sommigen hebben
meer hiërarchische en inperkende culturen
achtergelaten, anderen proberen een ingewortelde
consumentenmentaliteit af te schudden. We beoefenen
gelijkheid en zelfbestuur, we nodigen anderen uit
om te komen en te ervaren, om een andere manier te
zien van werken, organiseren, onderzoeken, creëren en
uitwisselen.

Ludmila Rodrigues, "Flexor", Quartair, Den Haag, 2017

Philip Vermeulen, "Physical Rhythm Machine / Boem
Boem", KABK, Den Haag, 2017

Davide Tidoni, "Living on the Edge", No Patent Pending
#28, iii workspace, Den Haag, 2017

Het programma van iii voor 2021-24 is onderverdeeld
in de volgende componenten:
• Een residency- en productieprogramma voor
(jaarlijks 8-12) lokale en (inter)nationale
kunstenaars.
• 2-4 nieuwe werken in opdracht per jaar
• Een regulier programma van jaarlijks 40
publieksevenementen (performances,
filmvertoningen, workshops) gehost door
iii in Den Haag.
• Een (inter)nationaal circulatieprogramma met
jaarlijks:
-

70+ presentaties van individuele leden van iii

		

6 (2021) tot 16 (2024) grote presentaties 		
bemiddeld via iii’s agentschap

- 10 (2021) tot 24 (2024) workshops bij 			
		 educatiepartners
• Een serie (2 per jaar) publicaties van kunstboeken.

Het programma van iii in 2021-2024 bouwt voort
op de ervaring, de erkenning en het netwerk die
de afgelopen jaren zijn ontwikkeld, met nieuwe
medewerkers, nieuwe partners en nieuwe activiteiten
om de organisatie en het programma substantieel te
laten groeien.
De komende jaren wordt een grote inspanning
geleverd om het circulatiebereik van iii's agentschap
te vergroten, waardoor kwaliteit, omvang, omzet en
publieksbereik toenemen. Het workshopprogramma
ondergaat ook een grote ontwikkeling en uitbreiding.
Verder verbeteren we de werkomstandigheden van
ons residencyprogramma door een kunstenaarshonorarium op te nemen dat in overeenstemming is met de
Fair Practice Code. De code helpen we ook verder
vorm te geven voor onze sector. We geven opdrachten
voor nieuwe producties aan geselecteerde kunstenaars
die gastresidencies doen en we maken een nieuwe
publicatiereeks. In de aankomende periode willen we
bovendien onze medewerkers in loondienst nemen,
zodat we voor het eerst duurzame werkomstandigheden
aan kunnen bieden aan ons kernteam.

Sóley Sigurjónsdóttir, "Close"

Jacqueline Kiyomi Gordon, "It Only Happens All The Time"

Het residencyprogramma van iii biedt kunstenaars
op het gebied van Art, Science & Technology een
betaalde werkperiode in de gedeelde omgeving van
de iii workspace in Den Haag om onderzoek en nieuw
werk te ontwikkelen. Aan het programma namen sinds
2015 meer dan 50 gasten deel. Tijdens de residencies
worden gasten ook uitgenodigd om contact te maken
met de lokale gemeenschap en hun werk aan lokaal
publiek te presenteren. Het residencyprogramma
is een kernonderdeel om onze doelstellingen van
internationale excellentie en talentontwikkeling
te bereiken.

Hoe het werkt
Elk jaar organiseert iii 8-12 residencies met een
duur van 1-2 maanden. Gasten worden geselecteerd
door de ledenvergadering van iii in overleg met onze
residency-partners, om een evenwichtige samenstelling
te garanderen in overeenstemming met de waarden en
thema's van iii. Bij de algemene selectie van deelnemers
streven we naar een gevarieerde samenstelling op het
gebied van geslacht, leeftijd, carrièreniveau, plaats
van herkomst, culturele achtergrond, opleiding en
artistieke focus. De nadruk ligt op het ondersteunen
van nieuw talent en we zorgen voor een balans tussen
Nederlandse kunstenaars en kunstenaars uit het
buitenland.

Gasten uitgenodigd voor 2021

Nieuwe ontwikkelingen 2021-2024

Anna Vasof (AT, mediakunstenaar), Afroditi Psarra
(GR, digitale kunstenaar), Hans Beckers (BE, kunst
& wetenschap), Jacqueline Kiyomi Gordon (VS,
installatie kunst), Mint Park (NL, audiovisueel
kunstenaar), Sóley Sigurjónsdóttir (NL, ontwikkelaar
en uitvoerder van elektronische instrumenten),
Hugo Morales Murguia (NL, componist), en één
plaats gereserveerd voor een nog te kiezen in 2020
afstuderende student.

Vanaf 2021 breidt iii het residencyprogramma uit
door uitwisseling met partnerorganisaties, waardoor
lokale kunstenaars een werkperiode in het buitenland
bij een van onze (inter)nationale partners kunnen
doorbrengen. Verder verhogen we het budget voor alle
residencies om de deelnemers een eerlijk honorarium
te kunnen bieden.

Opdrachtgeverschap nieuwe producties
Geselecteerde residency-kunstenaars (2-4 per
jaar) krijgen ook opdracht voor de productie van
nieuw werk en worden voorzien van een passend
productiebudget. Deze nieuwe producties vergroten
het portfolio van werken die beschikbaar zijn voor
circulatie via het agentschap van iii. Het bestuur
van iii selecteert hiertoe samen met de agentschapcoördinator (zie iii agentschap) projectvoorstellen
van uitgenodigde deelnemers. Het gaat om projecten
die het beste aansluiten bij de artistieke focus van
iii en tegelijkertijd het potentieel hebben om breed
te circuleren. Door opdrachten voor nieuw werk te
geven kan iii nieuwe spannende producties aanbieden
aan de presentatiepartners van iii.

Hans Beckers, "Sonare Machina"

Anna Vasof

Reguliere series (en curatoren)
Naast de circulatie van kunstwerken nationaal en
wereldwijd, organiseert iii een evenementenprogramma
in Den Haag. De evenementen bestaan uit terugkerende
reeksen en individuele evenementen en worden
georganiseerd door de leden van onze gemeenschap.
De programmacoördinator doet de planning en
coördinatie. De functie van dit programma is:
• een platform bieden waar nieuwe projecten worden
getest voordat ze verder worden ontwikkeld en
gedistribueerd via het agentschap.
• stimulerende voorbeelden bieden aan onze
gemeenschap.
• een toegankelijke ruimte creëren: het faciliteren van
nieuwe ontmoetingen.
Het programma gehost door iii in Den Haag omvat
op jaarbasis:
• 24 interdisciplinaire performance, film- en
lezingprogramma's, waarin muziek, theater,
beeldende kunst, film, mediatechnologie,
wetenschap, filosofie en andere disciplines
worden gecombineerd.
• 16 workshops.
De evenementen vinden plaats in de iii workspace in
Moerwijk of op een partnerlocatie, in samenwerking
met een van onze lokale presentatiepartners (zie
Partners).

No Patent Pending is een performanceserie
samengesteld door Matteo Marangoni, gericht
op interdisciplinaire artiesten die DIY-media
ontwikkelen, componeren en uitvoeren.
Obviously Unthinkable: Sensory Science Salon
een serie lezingen en performances, waarbij
de uitwisselingen tussen kunst en cutting-edge
wetenschap worden belicht, samengesteld door
Dmitry Gelfand.
Azimuth is een serie gericht op nieuw gecomponeerde
ruimtelijke elektro-akoestische muziek georganiseerd
door Dario Giustarini, Siamak Anvari en Marko
Uzunovski.

Matters of Being is een filmserie samengesteld
door Nele Brökelmann, waarin documentaires
over kunstenaars, denkers, wetenschappers en
experimentele films van kunstenaars worden vertoond.
The Reading Room is een leesgroep georganiseerd
door Jonathan Reus die een brug slaat tussen theorie
en praktijk.
PANT PUBLIC-series, samengesteld door Wen Chin
Fu, is een avondprogramma met het werk van Taiwanese
creatieve professionals die in Nederland wonen.
Het workshopprogramma gecoördineerd door Yun Lee
samen met Wen Chin Fu (zie workshopprogramma
dat apart is omschreven).

Modern Body Laboratory is een jaarlijks evenement
georganiseerd door Stephanie Pan en Stelios Manousakis
en presenteert nieuwe intermedia-performances en
installaties.
(NL_CL) serie richt zich op de praktijk van Live
Coding, het schrijven en manipuleren van computercode
voor een publiek dat geluid en beeld genereert,
gecoördineerd door Jonathan Reus.
Raw Dates is een interdisciplinaire performanceserie gericht op improvisatie, elke editie wordt
samengesteld door een andere artiest, gecoördineerd
door Riccardo Marogna en Wen Chin Fu.
Post Paradise is een experimentele en nieuwe
muziekreeks georganiseerd door componist Maya
Verlaak als een uitwisseling tussen componisten uit
Nederland en Groot-Brittannië.

Marianthi Papalexandri-Alexandri, No Patent Pending #38,
iii workspace, Den Haag, 2019

In de periode 2021-2024 breiden we het
circulatieprogramma van iii sterk uit door
partnerrelaties met grotere internationale organisaties
verder te ontwikkelen. Sinds 2013 functioneert iii als
een door kunstenaars gerund agentschap (Engels:
agency, vergelijkbaar met een impresariaat), dat
baanbrekend werk in Art, Science & Technology (inter)
nationaal promoot en de circulatie van kunstenaars
en kunstwerken faciliteert. In 2019 bereikten we
met het programma goede resultaten: meer dan 80
presentaties vonden er plaats met meer dan 30.000
bezoekers in Nederland en meer dan 10.000 in het
buitenland.
Deze positieve resultaten werden behaald zonder
personeel binnen iii dat zich specifiek op circulatie
richtte. Tot nu toe werd het agentschap van iii collectief
beheerd door de leden: door gezamenlijke online
PR-activiteiten en persoonlijke netwerken te delen.
Deze aanpak leidde tot een groot aantal presentaties,
maar met het huidige model is het een uitdaging
om grotere internationale presentatie partners te
werven met grotere financiële armslag en een groter
publieksbereik. Individuele kunstenaars missen zowel
de tijd als het professionele vermogen om grotere
internationale platforms te benaderen.
iii neemt daarom de komende periode een
medewerker aan die zich uitsluitend richt op het
circulatieprogramma. De groei van het agentschap
wordt geleid door Anastasia Loginova. Ze is
onlangs aan de slag gegaan om het (inter)nationale
partnernetwerk van iii te verbreden (zie Partners).

iii agent: groots denken

Werkwijze

In Anastasia Loginova hebben we een medewerker
gevonden die zowel het artistieke werk van iii begrijpt
als afgestudeerde van de ArtScience Interfaculty, als
ook een opleiding heeft genoten in Kunstgeschiedenis
en Art Business. Met haar diplomatieke en internationale
achtergrond houdt ze van interculturele communicatie
en groots denken. Ze heeft ervaring met het werken
met en voor grote internationale organisaties, waaronder
Little Sun, Olafur Eliasson Studio GmbH, Antarctic
Biennale, Children & Youth International (CYFI), Het
Scheepvaartmuseum (Amsterdam), Faena Arts Center
(Buenos Aires Argentina), Biënnale van Venetië, Frieze
Art Fair London, Art Basel Miami Beach, MoMA PS1,
ISCP (International Studio & Curatorial Program)
New York.

• Contact opnemen en relaties opbouwen met nieuwe
potentiële partners die toegang hebben tot een breed
publiek.

Doelstellingen
• Vergroten van de (inter)nationale zichtbaarheid van iii.
• Partnernetwerk uitbouwen en partnerrelaties
ontwikkelen met grotere platforms.
• Verhogen van kwantiteit en kwaliteit van
presentaties die door iii gedistribueerd worden.
• Creëren van grotere kansen voor kunstenaars om
inkomsten te genereren en een nieuw publiek te
bereiken.
• Vergemakkelijken nieuwe uitwisselingen van
residencies met internationale partners.
• Workshops introduceren in de bedrijfswereld.

• De door iii vertegenwoordigde kunstenaars onder de
aandacht brengen bij presentatiepartners, evenals
iii’s curatoriële en productionele expertise.
• Reizen om relaties te versterken, bezoeken van
internationale instellingen, evenementen, festivals,
congressen om te netwerken en het verkennen van
nieuwe partners en presentatiemogelijkheden.
• (Inter)nationale art directors, curatoren, en
programmeurs uitnodigen om naar iii te komen.
• Onderhandelen tussen iii en instellingen, om de
belangen van kunstenaars te vertegenwoordigen,
met als uitgangspunt fair practice beleid.
• Bieden van bemiddelingsdiensten aan individuele
kunstenaars; bemiddelen tussen kunstenaars en hun
klanten.
• Aanvullende projectfinanciering zoeken om
internationale uitwisselingen te ondersteunen.
• Zoeken naar nieuwe zakelijke kansen buiten kunst
en cultuur, zoals technologiebedrijven, geïnspireerd
door iii partner Baltan Laboratories in Eindhoven.

Met het workshopprogramma introduceert iii digitale
cultuur aan deelnemers van verschillende leeftijden
en achtergronden: technologische geletterdheid
wordt bevorderd door creatieve benaderingen en de
deelnemers worden in staat gesteld hun eigen tools
voor zelfexpressie te begrijpen en te ontwikkelen.
We ondersteunen een door nieuwsgierigheid gedreven
benadering van kunst, technologie en onze omgeving.
Makers-, experimentele en theoretische perspectieven
worden tijdens de workshops gecombineerd. Dit
betekent dat we dingen uit elkaar halen, analyseren,
onderzoeken, experimenteren en onverwachte dingen
bouwen. Door inzet van een artistieke blik moedigen
we kritische betrokkenheid bij technologiegebruik,
-ontwerp en -onderzoek aan.

Workshop Thema’s
Life in the digital age workshops verkennen het leven
in het tijdperk van het internet met eindeloze digitale
hulpmiddelen, het creatieve potentieel dat het biedt,
en ook de culturele en ethische implicaties ervan.
Voorbeeld: Jonathan Reus & Ahnjili Zhuparris
gaan met de workshop Data Expression in op
vragen als: Hoe communiceer je de impact van data
helder, op een manier dat je een gevoel of idee kan
oproepen? Kan je klimaatverandering proeven? Kan
je Twittersentimenten tastbaar maken? Hoe kan je
visualiseren hoe COVID-19 ons leven ontwricht?

Expanded Senses workshops gaan over het
analyseren, manipuleren, vergroten, opnieuw in
kaart brengen van en creëren met menselijke en nietmenselijke zintuigen, voorbij zicht, geur, gehoor,
smaak en aanraking.
Voorbeeld: In de workshop Tactile Acoustics,
introduceert Ludmila Rodrigues deelnemers in de
wereld van installaties en instrumenten voor het
stimuleren van het tastzintuig in samenhang met
geluid.

Het workshopprogramma wordt gecoördineerd
door Yun Lee sinds 2019. In 2021-2024 wordt het
programma aanzienlijk uitgebreid door meer inzet
vanuit iii en door intensievere samenwerking met
onze partners voor talentontwikkeling en onderwijs
(zie Partners). Anastasia Loginova zal workshops
aanbieden aan culturele instellingen, festivals, en
particuliere bedrijven. Wen Chin Fu zal workshops
aanbieden aan educatieve programma's voor kinderen,
middelbare en basisscholen.

Imaginative Instruments: in deze workshops worden
nieuwe performatieve instrumenten uitgevonden en
herontdekt.
Voorbeeld: In de workshop van Dewi de Vree bouw
je een Grafiet Synthesizer, die een potlood verandert
in een elektronisch muziekinstrument waarmee je
muziek kan maken door te tekenen of tekeningen kan
omzetten in geluid.

Doelgroepen
•
•
•
•
•

Professionele kunstenaars en onderzoekers
Amateurkunstenaars
Kinderen en jongeren (vrije tijd)
Kinderen en jongeren (binnenschools)
Particuliere bedrijven (teambuilding)

Embodied post-digital craft workshops verbinden
digitale ambachten met reeds lang gevestigde
disciplines. Wat kan een ontwikkelaar van digitale
instrumenten leren van een poppenspeler? Wat kan
een illusionist digitale verhalenvertellers bijbrengen?
Voorbeeld: De “Movement Research for
Non-dancers”-workshop van Brandon Lagaert
(Peeping Tom) ontwikkelt met deelnemers
bewegingsvocabulaires voor digitale kunsten.

Jaime del Val, workshop at AZC Rijswijk, 2018

De Blueprint serie is een gedrukte publicatie die iii
twee keer per jaar uitbrengt in samenwerking met
Onomatopee als uitgever. De serie licht kunstenaars
uit die radicale en unieke nieuwe instrumenten
ontwikkelen, componeren en er mee performen.
Elke editie concentreert zich op één enkel werk,
waarin de technische aspecten van het instrument,
het proces van het componeren en het voorbereiden
van de performance en de performance zelf worden
gedocumenteerd.

Open sourcing en behoud
van performatieve geluidskunst
Muzikale meesterwerken zijn bewaard gebleven
dankzij het geschreven format van partituren. Nieuwe
uitvindingen worden bewaard door middel van
tekeningen die bij patenten zijn gedeponeerd.
Maar hoe zit het met nieuwe performatieve
geluidskunstwerken gebaseerd op nieuwe
instrumenten? Vaak zijn de kunstenaars zelf de
enigen die de werken weten op te bouwen en uit
te voeren, waardoor ze erg afhankelijk zijn van de
aanwezigheid van de kunstenaar. Deze werken
dreigen samen met hun uitvinder te sterven. Deze
serie beoogt deze kunstwerken in een geschreven
format te behouden, geïnspireerd door zowel het
partituur in de klassieke muziek als de technische
tekeningen in de engineering. Hierdoor geven we
de stukken niet alleen een stevig ankerpunt in de
geschiedenis, maar stellen we ze ook open om te
bestuderen en te kopiëren, waardoor de ideeën vrij

worden gemaakt om nu en in de toekomst verder te
worden ontwikkeld door een bredere gemeenschap
van kunstenaars.

Format
•
•

•
•

De serie bestaat uit 8 publicaties.
Elke publicatie documenteert en beschrijft 			
één enkel kunstwerk, elke keer van een andere 		
kunstenaar.
Publicaties zullen in boekvorm uitkomen met 		
een externe link naar online video documentatie.
De boeken verschijnen periodiek in de periode 		
2021-2024 (één per half jaar).

Illustraties

Sissel Marie-Tonn is beeldend kunstenaar en illustrator.
Haar illustratiestijl vertoont gelijkenis met technische
tekeningen, echter met een toegevoegde poëzie
waardoor haar handgemaakte tekeningen opvallen
als artistieke interpretaties in plaats van objectieve
illustratie.

Publiceren, printen en distributie

Onomatopee Projects, opgericht in 2006 en geleid
door Freek Lomme, is een curerende en redactionele
openbare galerie en uitgever die vooral bekend staat
om hun zelf geïnitieerde en transdisciplinaire projecten.

Redacteur

Lars Kynde is componist, uitvinder van conceptuele
muziekinstrumenten en ontwikkelaar van nieuwe
performancepraktijken. Hij selecteert de te
documenteren werken en werkt samen met de
kunstenaars en ontwerpers om de gekozen werken
vast te leggen binnen het format van de serie.

Publicatie Ontwerp

Titus Knegtel is een enorm veelzijdige grafisch
ontwerper, die in 2016 de Goldene Letter (Best Book
Design From All Over The World) ontving. Momenteel
werkt hij voor de Volkskrant.
New Emergences #18: Power Tools, iii workspace,
Den Haag, 2019

Educatiepartners: Cultuurschakel, IMC
Weekendschool, Stichting Vrolijkheid, Stichting
KUBES, Rewire Education, Technasium.
Lokale creatieve partners: Stichting WD4X, Stichting
Ensemble Klang, Stichting Azimuth, Stichting Modulus,
Meyer-Chaffaud, The Grey Space in The Middle.

Publicatie en Mediapartners: Onomatopee, We Are
Public, Jegens & Tevens, Radio Tonka / Den Haag FM,
Neural magazine

Talentontwikkeling: Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten, ArtScience Interfaculteit, Instituut
voor Sonologie, Media Art Cultures Erasmus Mundus.
Residentie programmapartners: Crossing Parallels,
TU Delft (Delft), Overtoon (Brussel), bb15 (Linz),
Lydgalleriet (Bergen), CMHK (Hong Kong), Tsonami
(Valparaiso, Chili), Festival Novas Frequencias (Rio de
Janeiro, Brazilië).
Presentatiepartners in Den Haag: Rewire Festival,
TodaysArt, Hubs Immersive Festival, Quartair, The
Grey Space in The Middle.
Presentatiepartners in Nederland: Highlight Festival
(Delft), November Music festival (Den Bosch), Baltan
Laboratories, Eindhoven Maker Faire (Eindhoven),
IMPAKT festival (Utrecht), Worm (Rotterdam), Marres
(Maastricht), Tetem (Enschede).
Presentatiepartners EU: CTM (Berlijn), iMal (Brussel),
STUK (Leuven), HeK Haus der Elektronische Künste
(Basel), Sonica Festival (Glasgow), Laboral (Gijon),
Audio Art Festival (Krakau), Mystetskyi Arsenal (Kiev).
Presentatiepartners wereldwijd: Festival Novas
Frequencias (Rio de Janeiro, Brazilie), Chronus Art
Center, MANA (Shanghai, China), Tsonami (Valparaiso,
Chili)

Communicatiestijl en -strategie
We hebben onze communicatiestrategie voor 20212024 herzien en gebaseerd op de volgende principes:
• Deel en communiceer de passie en het enthousiasme
van de mensen die bij ons werken: Wat vinden ze
leuk? Waar zijn ze mee bezig?
• Houd taal eenvoudig, gebruik spreektaal, zodat
mensen uit verschillende gemeenschappen zich met
elkaar kunnen verbinden, verlagen van barrières.

De communicatiestrategie van iii heeft twee
hoofddoelstellingen: enerzijds interesse wekken
voor de activiteiten van iii's incubator in Den Haag, en
anderzijds de circulatie van iii projecten (inter)nationaal
ondersteunen.

• Benadruk dat iii een open organisatie is: kom en doe
mee met ons programma!
• Gebruik de communicatiemiddelen van iii om
het bereik van iii's artiesten (leden, gasten,
programmeurs) te vergroten, samen met het inzetten
van hun eigen netwerken en kanalen.

Onze kernboodschappen:

Onze doelgroepen:

• Je kan kunstenaar en uitvinder zijn / worden zonder
specialist te zijn.
• Breng je te veel tijd door op je scherm? Hier zijn
enkele andere opties.
• iii is een hotspot voor Art, Science & Technology in
Nederland, daar moet je bij zijn.
• Het is leuker om samen te werken dan om te
concurreren.

• Nieuwe talenten die iii kan ondersteunen
• Lokale creatieve community in Den Haag en
Randstad
• Internationale Art, Science & Technology
professionals
• Peer organisaties in Nederland en buitenland
• Curatoren en programmeurs
• Journalisten (lokale pers en gespecialiseerde
tijdschriften)
• Mainstream culturele presentatieplatformen
• Educatieprogrammadirecteuren + ouders
• Amateurkunstenaars + anderen met een interesse in
kunst & techniek-programma’s

Bereik vergroten
We gebruiken de digitale kanalen van iii (sociale
media, website, nieuwsbrief) om te communiceren
met onze uitgebreide lokale gemeenschap en ons
internationale partnernetwerk. We werken samen
met mainstream presentatiepartners (bijvoorbeeld
Rewire Festival) om verbinding te maken met een
groter publiek. We streven ernaar om een nieuw
lokaal publiek in onze buurt te bereiken door samen te
werken met lokale en educatieve partners (bijvoorbeeld
Cultuurschakel) om workshops aan te bieden voor
amateurkunstenaars, kinderen en jongeren.

organiseren van studiobezoeken en persoonlijke
previews voor curatoren, programmeurs en pers.
Nieuwe Visuele Identiteit en Website
We werken momenteel samen met grafisch ontwerper
Marton Kabai om een sterke visuele identiteit te
ontwikkelen die op alle iii-kanalen kan worden
gebruikt, zowel online als voor flyers en posters. We
vernieuwen ook de website van iii. Het programma is
onze huidige website ontgroeid. De nieuwe website
wordt gestroomlijnd om voor onze verschillende
doelgroepen de informatie op onze website goed
vindbaar te maken en aantrekkelijk te presenteren.

Connectiviteit, enthousiasme, eenvoudige taal

Publicatie & Documentatie

We delen en communiceren de passie en het
enthousiasme van de mensen met wie we werken:
we maken een verbinding met, en promoten, de
interesses van artiesten en publiek. We gebruiken
de kanalen en middelen van iii als katalysator voor
onze artiesten en partners om de communicatie
over iii's activiteiten verder te verspreiden, waardoor
teamwerk verder gaat dan iii.

Publicaties zijn een effectief hulpmiddel om diegenen
te bereiken die de werken niet rechtstreeks kunnen
ervaren en om een duurzaam archief te creëren dat
toekomstig onderzoek ondersteunt. Onze nieuwe
gedrukte publicaties (de Blueprint serie) ondersteunen
dit. Naast gedrukte media werken we samen met
videograaf Tanja Busking om de werken van de
gastresidencies vast te leggen, evenals de werken
uit de Blueprint serie. Onze evenementen worden
gedocumenteerd met hoogwaardige foto's van
Pieter Kers.

Hot Communication: The Personal Touch
We brengen hot communication de komende jaren op
de voorgrond van ons communicatieplan. We maken
actiever gebruik van informele netwerken, vanuit
de persoonlijke connecties in onze gemeenschap.
We schakelen over van een strategie hoofdzakelijk
gericht op digitale kanalen om een hot communication
benadering te ontwikkelen, waaronder deelname aan
netwerkevenementen, het bezoeken van presentatie
partners, afstudeerexposities, werklunches, het

verbinding met lokale perskanalen en internationale
gespecialiseerde pers verder te ontwikkelen om
onze zichtbaarheid naar het lokale grote publiek
en een internationaal gespecialiseerd publiek te
vergroten. Voor ons publieke programma helpt het
culturele platform We Are Public om onze nationale
zichtbaarheid te vergroten.

Mediapartners
In 2020 zijn we gestart met een nieuwe podcastserie
(8 afleveringen) gehost door mediakunstenaar Arthur
Elsenaar die wordt uitgezonden op Radio Tonka
/ Den Haag FM (5000 luisteraars per week). Op het
kunstblog Jegens & Tevens verschijnen regelmatig
interviews met gast residenties. We zijn van plan onze
iii newsletter, autumn 2019, screenshot

Organisatie van makers
We zijn een organisatie van makers: op alle vlakken
van de organisatie hebben we medewerkers die zelf
een actieve kunstpraktijk (op nationaal en internationaal
niveau) hebben. Hierdoor hebben we goed inzicht in
wat makers nodig hebben en organiseren we vanuit de
behoefte van makers zelf. De kosten voor niet-artistiek
personeel houden we laag, zodat onze middelen met
name ten goede komen aan kunstenaars.
De kwaliteit van de ervaring die we bieden aan het
publiek is hoog ten opzichte van andere instellingen,
omdat we onze focus leggen op werk dat zowel voor
de maker als voor de bezoeker de beleefde ervaring
centraal stelt.
Ons model is flexibel en aangepast op het ondersteunen van onderzoek en experiment, en is nauw
verbonden met de gemeenschap die we ondersteunen.
We zijn in staat om een groot volume aan activiteiten
te organiseren door onze gedecentraliseerde organisatievorm, gepaard met effectieve en efficiënte
coördinatie door het kernteam.
De creatieve visie van de makers staat voorop
in onze organisatie. Veel van de projecten die we
ondersteunen in ons programma, circuleren jarenlang
elders en bereiken zo een breed publiek.

Klaar voor doorgroei

Financieringsmix en risico’s

Onze financiële positie is versterkt. We zien een
toename in de publieksinkomsten van €16.899 in
2017 naar €32.427 in 2019. De subsidie-inkomsten
op nationaal niveau zijn toegenomen van €51.105 in
2017 naar €60.000 in 2019. Op gemeentelijk niveau
zijn de subsidie-inkomsten gestegen van ca. €25.000
in 2017 naar €41.000 in 2020. We merken dat we op
basis van de veelheid en diversiteit aan activiteiten,
die we als organisatie doen, projectsubsidies
ontgroeien. We zijn klaar voor doorgroei naar een
meerjarige subsidie voor structurele ondersteuning,
in aansluiting op onze versterkte positionering in het
veld en professionalisering van de organisatie. De
adviescommissie voor het Kunstenplan 2021-2024
van de Gemeente Den Haag heeft de aanvraag van iii
inmiddels positief beoordeeld voor een structurele
bijdrage van €65.500,-. Om onze ambities zoals
beschreven in dit plan daadwerkelijk te kunnen
realiseren is ook meerjarige subsidie van het SCI
noodzakelijk. De begroting neemt in omvang toe,
passend bij de omvang van de activiteiten die we
organiseren en de inzet die we daarvoor leveren.
We willen onze medewerkers een eerlijke beloning
kunnen geven, zonder daarbij de honorering van de
kunstenaars te verlagen.

De financieringsmix wordt in de toelichting op
het budget schematisch aangegeven in een pie-chart
en daar ook in detail beschreven. We hebben een
vaste basis in onze inkomsten door contributies en
atelierverhuur waarmee de huisvesting en minimale
lasten van de vereniging gedekt worden en de
continuïteit van de organisatie wordt gewaarborgd.
Onze algemene reserve per 31-12-2019 is €19.202.
Daarmee hebben we een gezond startpunt.
Voor onze residency, het publieke programma en
de talentontwikkelingsactiviteiten zijn we afhankelijk
van publieke subsidies, en in beperkte mate van
private fondsen en publieksinkomsten. We stellen de
precieze programmering per seizoen vast en zijn zo
flexibel in het aanpassen van ons beleid, afhankelijk
van het inhoudelijk en financieel resultaat van activiteiten.
We zetten in de komende periode in op sterke
groei van de circulatie van presentaties en workshops
door inzet van onze agent. Dit is een investering
waarvan we verwachten dat deze in 2022 vruchten
af gaat werpen en dat we tot dan toe op zijn minst
de resultaten van afgelopen jaren evenaren. We
blijven onze strategie op dit vlak evalueren en zonodig
herzien. Onze begroting laat de groei zien die we
willen realiseren: van €45.660 in 2021 (50% groei tov
2019) naar €163.246 in 2024, in percentage van het
gehele budget van 9,6% naar 28.4%. Een belangrijk
deel van de uitvoeringskosten hangen samen met de
binnen te halen opdrachten en de inkomsten daaruit.
Daarmee is het financieel risico laag. Door het blijven
ontwikkelen van nieuw werk hebben we ook elk
seizoen nieuwe producties aan te bieden (aansluitend
op onze residencies en productie).

COVID-19
De langetermijneffecten van de COVID-19 pandemie
op onze sector, en met name het internationale
karakter hiervan zijn nog moeilijk in te schatten.
Voor onze eigen publieksinkomsten is het risico
dat we minder bezoekers tegelijkertijd in onze
projectruimte mogen ontvangen, of dat evenementen
geen doorgang kunnen vinden. Op dit moment zijn we
alternatieve vormen aan het ontwikkelen voor online
presentaties en workshops. Financieel kunnen we een
terugloop in publieksinkomsten opvangen vanuit de
reserves, daarbij vallen ook een aantal kosten weg in
geval van een online presentatie.
Er is het risico dat er minder mogelijkheden zijn
voor presentaties in het buitenland door reisbeperkingen.
Dit houdt in dat wij ons werk internationaal minder
kunnen laten zien. Anderzijds zal dit ook inhouden
dat presentatie-instellingen binnen Nederland meer
ruimte hebben voor het presenteren van werk van
Nederlandse kunstenaars, aangezien zij minder werk van
internationale kunstenaars kunnen tonen. Financieel
vindt er dan een verschuiving plaats van recettes
buitenland naar recettes binnenland.
De investeringen die we doen in internationale
partnerschappen zijn gericht op de lange termijn; we
verwachten de resultaten hiervan voor 2022 en verder.
Daarmee schatten we dat het risico van COVID-19
voor de korte termijn voor dit onderdeel van onze
bedrijfsvoering gering zal zijn. Bij minder gerealiseerde
evenementen zijn er ook minder kosten voor de
uitvoering.
We zien ook kansen voor het vergroten van het
bereik van iii binnen de anderhalvemetersamenleving.

iii biedt zintuigelijke ervaringen, die geschikt zijn voor
intieme presentaties, waar een klein aantal bezoekers
tegelijkertijd het kunstwerk kunnen bezoeken. Dit
geeft ons de mogelijkheid om werk te presenteren
in grotere presentatieruimtes, die normaal alleen
blockbustervoorstellingen programmeren voor
bomvolle zalen.

De kunstenaar centraal
De uitgangspunten van de Fair Practice Code
sluiten aan op de werkwijze van iii. Een van onze
kernwaardes is lonend werk, zowel financieel als
inhoudelijk. Het budget stellen we zodanig op dat
de betrokken kunstenaars voldoende middelen
hebben om hun projecten te realiseren, met in de
eerste plaats aandacht voor het honorarium van de
kunstenaar, budget voor materialen en productie,
en productieondersteuning. Op basis hiervan is ons
programma en ook onze begroting opgesteld. Met
andere woorden: de beloning van de kunstenaar is
geen sluitpost, maar de eerste post die we begroten.
Vrijwel alle personen die ondersteunende taken
uitvoeren bij iii en daarmee een (neven)inkomen
verdienen, hebben zelf ook een actieve kunstpraktijk.
Door nauw samen te werken met andere kunstenaars
binnen ons programma, geeft werken voor iii de
mogelijkheid om de eigen praktijk te verrijken door
uitwisseling met de gastkunstenaars en hun actieve
rol binnen onze organisatie. De rollen van uitvoerend
kunstenaar en curator/projectleider worden wisselend
ingenomen door de betrokken personen bij iii.

Beloningsbeleid en richtlijnen
Voor de sector Digitale Cultuur en de hybride
kunstpraktijk waar iii zich op richt zijn er nog geen
specifieke CAO of kunstenaarshonorariumrichtlijnen,
dus we kijken naar beschikbare richtlijnen uit andere
sectoren. We voeren onder onze leden en met externe
partijen een actieve discussie over het opstellen
van richtlijnen voor presentatie en ontwikkeling van
artistiek werk binnen onze eigen sector. De specifieke,
interdisciplinaire kunstpraktijk waar iii zich op richt,
vraagt om een aantal andere overwegingen dan de
podiumkunsten of de beeldende kunst.
Vanaf 2021 nemen we voor het eerst onze
medewerkers in loondienst aan (zie bijlage
organisatiestructuur voor details). We zijn hierbij
uitgegaan van de Richtlijn Functie- en loongebouw
opgesteld door De Zaak Nu, voor kleine en middelkleine
instellingen, op basis van het middenniveau. In 2021
werken we met ons kernteam op basis van een
jaarcontract, wat ons in staat stelt om onze inschatting
van de uren en de werklast te evalueren. Op basis van
deze evaluatie kunnen we dan vanaf 2022 een vast
contract aanbieden met het passende aantal uren. Er
is bij de toename van de circulatie-activiteiten rekening
gehouden in het budget met meer werkuren voor de
betrokken medewerkers, die dan ook betaald kunnen
worden vanuit de extra inkomsten.
Voor onze performatieve evenementen in onze
eigen ruimte hanteren we een kunstenaarshonorarium
van €300 per kunstenaar per evenement; bij een groter
publieksbereik gaan we uit van €600 of meer. Voor de
curator van evenementen varieert het honorarium
tussen €300 voor kleinschalige evenementen in het

eigen programma tot €3000 voor grote producties in
circulatie. Voor exposities in ons circulatieprogramma
hanteren we de richtlijn kunstenaarshonorarium. Bij
lagere materiële kosten schuiven we budget naar
kunstenaars of andere betrokkenen in de uitvoering.
Voor de productie-residency (twee maanden
residency met commissie voor nieuw werk) budgetteren
we een honorarium van €5000. Vergeleken met de
richtlijn kunstenaarshonorarium is dit het verschil
tussen expositie solo-kunstenaar nieuw werk en
bestaand werk. Voor de research-residencies bieden
we een honorarium van €2000 per maand. Hiermee
stellen we een voorbeeld: in het veld komen we vaak
lagere residency-honoraria tegen, of zelfs residencies
waarvoor de kunstenaar moet betalen (ofwel eigen
financiering vinden).

iii programmeert en biedt werk aan kunstenaars op
basis van kwaliteit en potentieel van hun werk, terwijl
we ook zorgen voor een evenwichtige samenstelling
op het gebied van gender, etniciteit, nationaliteit en
loopbaanniveau.
iii's diversiteitsbeleid is gebaseerd op solidariteit
met elkaar binnen een grotere gemeenschap van
mensen die geen voorgeschreven levensloop volgen.
We komen uit verschillende delen van de wereld en
maken keuzes in het leven die ons kwetsbaar maken.
In relatie tot de Code Diversteit en Inclusie zien we dat
onze organisatie (18 nationaliteiten), ons programma
en ons publiek meer uiteenlopend zijn op het gebied
van gender en etniciteit, dan bij andere Nederlandse
organisaties die actief zijn op het gebied van Art,
Science & Technology.

We merken echter wel dat we problemen hebben
met het verbinden met minderheidsgroepen die in
Nederland wonen en die ondervertegenwoordigd zijn
in de professionele kunstenaarsgemeenschap. Om
ons bereik voor deze groepen te verbeteren, hebben we
een educatieprogramma ontwikkeld dat gericht is op
jeugd- en amateurkunstenaars. Zoals gezegd zijn
we van plan dit programma aanzienlijk uit te breiden in
2021-2024.
Onze hoofddoelen zijn:
• Talentontwikkeling: ondersteuning bieden aan nietautochtone talenten die van de kunstacademie
komen, met name degenen die geen verbinding
hebben met lokale ondersteuningsnetwerken
en die extra hindernissen ervaren vanwege
immigratieprocessen.
• Om deel uit te maken van een bredere lokale
gemeenschap en onze buurt te betrekken. Op dit
moment verbinden we ons met partnerinitiatieven
in de buurt en bieden we workshops specifiek aan
kinderen in de Schilderswijk en aan asielzoekers in
Rijswijk.

uitvoering op organisatorisch vlak en het bestuur legt
verantwoording af naar onder (de leden) en naar boven
(Raad van Toezicht) toe.
Een maandelijkse vergadering van het kernteam
en projectleiders, en de maandelijkse ledenvergadering
(ALV) borgt de voortdurende transparantie binnen
de organisatie. Twee keer per jaar vinden langere
bijeenkomsten plaats voor gezamenlijke reflectie, de
visie en plannen voor de toekomst van de vereniging en
de eigen kunstpraktijk van de leden en medewerkers.
Het bestuur vergadert minstens 1 keer per jaar
samen met de Raad van Toezicht om het jaarverslag
en de jaarrekening te bespreken en de plannen voor
de toekomst. Deze vergadering vindt doorgaans plaats
in juni, nadat het jaarverslag en -rekening door de
ALV zijn goedgekeurd. Tussentijds is er contact via
email om specifieke beleidsvragen voor te leggen aan
de Raad van Toezicht, bijvoorbeeld omtrent grote
subsidie-aanvragen, -toekenningen en -afwijzingen.
In het geval van conflicten kunnen leden,
workspace leden of medewerkers terecht bij een van
de andere bestuursleden. Binnen het bestuur wordt
dan de situatie bespreekbaar gemaakt en gezamenlijk
gezocht naar een goede oplossing.
De precieze werkwijze van onze organisatie is
beschreven in onze huisregels in de bijlage.

In onze organisatievorm als vereniging wijken
we af van de meeste andere culturele organisaties
die als stichting functioneren. We hebben een
bottom-up organisatie in plaats van een top-down
organisatie. De ledenvergadering is het sturend
orgaan binnen de organisatie. Het bestuur en de andere
medewerkers in het vaste team ondersteunen de

