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FIBER maakt programma eerste editie FIBER Weekends 2018 

compleet 
 

11 nieuwe sprekers en artiesten toegevoegd aan het conferentie en club & 

performance programma 

 
De eerste editie van FIBER Weekends 2018 vindt plaats 23 november en 1 december in 

Amsterdam. Het nieuwe, decentrale kunstevenement richt zich op state-of-the-art 

ontwikkelingen op het gebied van audiovisuele kunst, elektronische muziek, creatieve 

codering en geavanceerde technologieën. Eerder presenteerde FIBER de optredens en 

lezingen van Alva Noto, Alan Warburton, Rainer Kohlberger en NKISI. Nu maakt de 

organisatie het volledige FIBER Weekends 2018 programma compleet met de toevoeging 

van 11 nieuwe namen. Met o.a. Utrechtse producer en DJ upsammy, Italiaanse 

interdisciplinaire kunstenaar TeZ, live-coding onderzoekers en kunstenaars Joana Chicau & 

Jonathan Reus en Amerikaans onderzoeker en ontwerper Shailoh Phillips. 

 

Performancepassen, dagpassen en individuele evenementtickets zijn verkrijgbaar via 

fiberweekends.nl/tickets. 

 

8 nieuwe sprekers voor Coded Matter(s) conferentie 

 

De Coded Matter(s) Conference brengt interdisciplinaire kunstenaars, ontwerpers, creative 

coders, ingenieurs en onderzoekers samen om experimentele maak- en kennisprocessen te 

verkennen. De conferentie vindt plaats in Lab111 op zaterdag 1 december en bestaat uit 

vier sessies die ingaan op vraagstukken rondom kunstmatige intelligentie, de aard van 

technologische en ecologische complexiteit, de toekomst van simulatie en over nieuwe 

strategieën om de wereld te begrijpen door middel van kunst en muziek. 

 

In aanvulling op de keynote van Alan Warburton, voegt FIBER nu een serie nieuwe 

lezeningen toe van Italiaanse interdisciplinaire kunstenaar TeZ, elektronische muzikant 

NKISI, Amerikaanse onderzoeker en ontwerper Shailoh Phillips, live-coding duo Joana 

Chicau & Jonathan Reus, ecologische wetenschapper Xavier Bailley, installatiekunstenaar 

Sissel Marie Tonn en kunstenaar-ontwerper Waèl el Allouche. 
 



upsammy toegevoegd aan Sensory Shifts: Club & Performance Night 

 

Sinds haar solo debut Another Place in maart heeft de Utrechtse DJ en producer upsammy 

de Nederlandse club-scene snel verovert. Haar uitdagende producties en buitenaardse 

DJ-set bestaan uit een unieke mix van sci-geïnspireerde techno, intense EBM en 

experimentele elektronica. Ze werd door Resident Advisor getipt als één van de 

breakout-acts op het Amsterdam Dance Event 2018. upsammy is de laatste toevoeging aan 

een line-up vol audiovisuele kunst en dansbare clubsets door o.a. NKISI, Szare en CAO & 

Michael Tan op zaterdag 1 december in OT301.  

 

LFS2 and If/Then installaties openen tijdens FIBER Weekends 2018 

 

FIBER presenteert ook het tweede weekend (30/11 - 1/12) de nederlandse premières van 

twee installaties van Mariska de Groot & Dieter Vandoren en Gabey Tjon A Tham. 'LFS2', 

gepresenteerd in samenwerking met het Waalse KIKK Festival, is een onaardse licht- en 

geluid omgeving waarin bezoekers in contact komen met niet-menselijke entiteiten. Gabey 

Tjon a Tham presenteert haar nieuwe installatie 'If/Then' bij de 4Bid Gallery op zaterdag 1 

december. Het werk slaat een brug tussen de menselijke ervaring van tijd en ‘computertijd’. 

 

Volledig FIBER Weekends 2018-programma 

 

DEEL I: 

De Rest Is Noise is in samenwerking met FIBER 

Datum: vrijdag 23/11 | 19:30 - 01:00 uur 

Locatie: Muziekgebouw aan 't Ij 

Programma: Alva Noto presenteert UNIEQAV (live a/v), object blue (live), Valery Vermeulen 

(lezing-performance), her again en Arif (dj-set) 

 

DEEL II: 

Coded Matter(s) Conference + Sensory Cinema 

Datum: zaterdag 1/12 | conference: 11:00 - 18:00 | Sensory Cinema: 20:00 - 20:45 

Locatie: Lab111, Amsterdam 

Line-up: Alan Warburton (keynote), Christian ‘Mio’ Loclair, Kevin Bray, Michelle Kasprzak, NXS 

WORLD, The Rodina, TeZ, NKISI, Shailoh Phillips, Joana Chicau & Jonathan Reus, Xavier Bailley, Sissel 

Marie Tonn + Waèl el Allouche 

 

Sensory Shifts: Club & Performance Night 

Datum: zaterdag 1/12 | 21:00 - 05:00 uur 

Locatie: OT301 

Line-up: NKISI (live), Szare (dj), upsammy (dj) Rainer Kohlberger (live AV), CAO & Michael Tan (live 

AV), Whitespace & Zois (DJ set en light installatie), Vito Willems & Bin Koh (zang, electronica en licht 

objecten) 

 

 



SPECIALE EVENEMENTEN: 

Opening LFS2 (2018) door Dieter Vandoren & Mariska De Groot 

Datum: vrijdag 30/11 (te bezoeken vrijdag 30/11 - zondag 2/2 

Locatie: tbc 

Opening If / Then (2018) door Gabey Tjon A Tham 

Datum: zaterdag 1/12 | tijd tbc 

Locatie: 4bid Gallery, OT301 

 

Tickets 

FIBER Weekends 2018 Performancepassen (€32,), dagpassen (€30,) en individuele evenementtickets 

zijn nu verkrijgbaar op fiberweekends.nl/tickets. 
 

Bevestigde Partners FIBER Weekends 2018 

 

Fondsen:  

Stimuleringsfonds, Creatieve Industrie, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds Podiumkunsten en 

Goethe Institute 

 

Creatieve Partners: 

Waag, Crack Magazine, KIKK Festival, Lab111, Muziekgebouw aan ’t IJ en OT301 
 

 

 

Noot aan de redactie (niet voor publicatie): 

 

Beeldmateriaal van FIBER vind je via deze link en in de bijlage van uw mail. 

Het logo kunt u hier downloaden 

Credits festival beeld: Goys & Birls 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

 

Phil van der Krogt, Marketing & Communicatie 

press@fiber-space.nl | +31 (0) 624416710 

 

Jarl Schulp, Directeur 

jarl@fiber-space.nl | +31 (0) 641235624 

 

Over FIBER 

 

FIBER is een in Amsterdam gevestigde interdisciplinaire organisatie die nieuwe ontwikkelingen 

presenteert op het gebied van audiovisuele kunst, digitale cultuur en experimentele elektronische 

muziek. Het team werkt het hele jaar door met een levendig netwerk van kunstenaars, ontwerpers, 

onderzoekers en ontwikkelaars om mindbending-ervaringen te presenteren aan een breed publiek. 

Speciale aandacht gaat uit naar de ondersteuning van aanstormend talent in tal van creatieve 

disciplines. 

 

https://fiberweekends.nl/tickets/
https://fiberweekends.nl/tickets/
http://www.fiber-space.nl/press/
https://www.dropbox.com/sh/8p6ek108clvissh/AACRK9Tw8XOqGowDfR6KqBJNa?dl=0
mailto:press@fiber-space.nl
mailto:jarl@fiber-space.nl


Naast FIBER Weekends 2018, organiseert het team het terugkerende FIBER Festival, de Coded 

Matter(s) serie, kleinschalige evenementen en tentoonstellingen, de FIBER-podcast en Studio Visits 

in Amsterdam, waarin een gevarieerd publiek van nieuw talent, gevestigde artiesten en 

nieuwsgierige bezoekers samenkomen. FIBER is gericht op het verkennen van hybride vormen van 

kunst, de kracht van media en netwerktechnologie en moedigt een uitwisseling van meningen tussen 

de makers en hun publiek aan. 


