DOE MEE MET STRP
SPACEMAKERS X IRIS
VAN DER MEULE!
Brainstorm, maak en experimenteer: doe mee met STRP
Spacemakers! Creëer samen met andere studenten en
digital artist en virtual reality director Iris van der Meule
een eigen creatief project in Eindhoven. Welke vorm dit
krijgt bepalen jullie zelf: een workshop, filmvertoning,
game, ervaring of installatie? Verras ons maar!
Spacemakers
Spacemakers is het programma van STRP voor jongeren van
verschillende leeftijden en studierichtingen. Een unieke kans
om bij STRP betrokken te zijn als organisator, programmeur,
producent en/of maker. Gedurende een aantal maanden werken
jullie samen met een kunstenaar of designer vanuit jullie eigen
projectruimte in Eindhoven. De Spacemakers Hangout is jullie
ontmoetingsplek en alle dagen beschikbaar om te werken, te
denken en te organiseren! Samen bepalen jullie wat jullie gaan
doen binnen het jaarthema van STRP, voor 2023 is dat ‘The Art
of Listening’.
Lees meer over STRP en STRP Spacemakers!

The Art of Listening
Dagelijks horen we online en via verschillende media honderden
stemmen, een continue stroom aan informatie. In onze
samenleving heeft iedereen door social media een platform
gekregen om zijn/haar stem te laten horen. Maar zijn we in
staat nog goed naar elkaar te luisteren door deze overload aan
informatie? Horen we nog wel echt wat er gezegd wordt door
deze ononderbroken ruis? En worden belangrijke geluiden
daardoor soms misschien gedempt? Zorgen algoritmes ervoor
dat we alleen maar te horen krijgen wat we willen horen?
Het startpunt voor dit project is om samen te onderzoeken
hoe we beter kunnen leren luisteren naar de ander, en onze
omgeving. Hoe creëren we ruimte en aandacht voor stemmen en
geluiden die niet gehoord worden?
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Deze stemmen kunnen van mensen komen, maar ook van de
aarde, of zelfs het heelal! Wat horen we als we deze ruimte
maken? En wat voor effect heeft dat op onze samenleving?
Welke rol speelt technologie in het hedendaagse luisteren en
kunnen nieuwe technologieën zoals virtual reality ons juist beter
en aandachtiger leren luisteren? Kunnen we met VR bijvoorbeeld
een virtuele omgeving ontwikkelen waarin we aandachtiger
kunnen luisteren naar de ander? Hoe luisteren we daar dan in?
Kan VR ons leren luisteren op andere manieren dan alleen met
onze oren? Denk aan kijken, bewegen, aanraken en ervaren.

Iris van der Meule
Iris is een digitale kunstenaar uit Breda en is afgestudeerd
aan het AKV|St. Joost. Met haar fascinatie voor virtual reality,
interactieve kunst en animatie maakt Iris vaak projecten over
maatschappelijke thema’s. Thema’s die ze wil bevragen of juist
in een ander perspectief wil tonen om er wat van te kunnen
leren. Zo heeft ze in VR een digitaal monument gemaakt over
de MH17-ramp, waarin ze verschillende elementen rondom deze
tragedie verbeeldt op een surrealistische manier. Haar projecten
hebben vaak als doel de kijker zich op een poëtische of speelse
manier in te laten leven in de ander en zo van elkaar te leren.
Met een brede interesse in animatie, coderen, interactiviteit en
geluid experimenteert Iris met verschillende disciplines en kijkt
ze wat die kunnen toevoegen aan de gehele ervaring. Op dit
moment is ze bezig met het ontwikkelen van een VR-game over
discriminatie tegen lesbiennes om mensen bewust te maken van
de homofobie die nog steeds in Nederland aanwezig is.
Meer over Iris? Check haar website!

Aftermovie Spacemakers x Imke Sloos
Bekijk de aftermovie van de vorige editie van Spacemakers!
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Wat wordt er van mij verwacht?
Wij bieden studenten een unieke en leerzame kans om samen
te werken met kunstenaars, designers en studenten van
verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en studierichtingen.
We vragen niet om specifieke ervaringen en kennis, alleen
om nieuwsgierigheid, enthousiasme en een open blik. Het
belangrijkste is dat je ervoor openstaat om nieuwe dingen te
ontdekken of te leren en dat je jouw ideeën wilt delen. Iris van
der Meule en STRP zijn jouw gidsen en mentoren tijdens het
hele proces.

Praktisch
Duur project

Oktober 2022 t/m februari
2023

Totaal aantal uur

160 uur

Gemiddeld aantal uur per
week

6 uur

Ontmoetingsmomenten
Vergoeding
Voor wie?
Voertaal

Wekelijks, dagen en tijden in
overleg
Je ontvangt voor je deelname
een kleine vergoeding per uur
Studenten van het mbo, hbo
en wo
Nederlands en/of Engels

Nieuwsgierig?
Neem contact op met Shirley Hendrikse als je geïnteresseerd
bent of als je vragen hebt. Meld je uiterlijk 23 september 2022
aan met een korte introductie over jezelf, je studierichting en
motivatie om mee te doen via dit aanmeldformulier.
Twijfel je nog? Meld je gewoon aan! Tijdens een (online)
kennismakingsgesprek lichten wij het project verder toe en
bespreken we wat jij wil en kan. Daarna kun je beslissen of je
daadwerkelijk meedoet of niet.
We kijken uit naar je aanmelding!
Shirley Hendrikse
shirley@strp.nl
06 14982414 / 040 2367228
www.strp.nl / www.onderwijs.strp.nl
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