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Instabiliteit als het nieuwe normaal
FIBER Festival onderzoekt de contouren van een nieuwe wereld via audiovisuele kunst,

muziek en technologie.

Amsterdam, 23 april 2020 – De vijfde editie van het FIBER Festival omarmt de

onzekerheid en zal online plaatsvinden van 24 t/m 27 september 2020. Het thema

is 'Instability'. Tijdens het vierdaagse programma  presenteert FIBER een

generatie okomende kunstenaars die ons kunnen voorbereiden op het leven in de

komende periode van radicale instabiliteit.
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https://fiber-festival.pr.co/


Onze wereld ondergaat een fase van extreme transformatie; van een wereldwijde virusuitbraak,

politieke en technologische polarisatie tot aan de allesomvattende impact van de

klimaatverandering. Tot voor kort werd onze leefomgeving nog vaak gezien als stabiel en

onbetwistbaar. ‘Natuur’ was iets waarop we ongestoord konden bouwen aan ons moderne

Westerse leven. Grondstoffen, mobiliteit en groei waren oneindig. Dit terwijl we grenzen en

technologische infrastructuren beschouwden als onveranderbaar.

Deze realiteit loopt op zijn einde. De huidige crises dwingen ons versneld aan te passen op een

alternatieve, solidaire en ecologische realiteit. Want hoe bereiden we ons voor op het leven in

een periode van radicale instabiliteit? 

FIBER Festival 2020 zet de verbeelding en artistieke maakprocessen in om mogelijke

transformaties in kaart te brengen. Samen met een generatie opkomende artistieke makers en

denkers treden we deze onzekere tijd tegemoet. Door middel van artistieke instrumenten,

audiovisuele cartografie, kritische gesprekken en multisensorische live sets, gaan we

gezamenlijk op zoek naar vaardigheden en wereldbeelden die ons kunnen voorbereiden op het

leven in de komende periode van radicale instabiliteit.

Over FIBER Festival

FIBER Festival is dé ontmoetingsplaats waar audiovisuele kunst, elektronische muziek en

digitale cultuur samensmelten om nieuwe wereldbeelden te definiëren. Het festival presenteert

enerzijds grensverleggende artistieke producties welke tot stand komen door creatieve

toepassingen van geavanceerde technologie. Anderzijds biedt het festival een inhoudelijk

verdiepend programma, waar kritische reflecties op de implicaties van technologie op een

toegankelijke manier worden vertaald naar een breed publiek. 

FIBER Festival 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de

Kunst, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaan Fonds,

Stroom Den Haag, Goethe Instituut, Het Nieuwe Instituut.
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Noot voor de redactie.

Naast de online programmering van het festival, houden we de huidige situatie nauwlettend in

de gaten. Het is onze wens om online programmaonderdelen tevens fysiek gestalte te geven,

mits dit mogelijk is. We houden u hiervan op de hoogte.

Voor meer informatie over FIBER Festival, beeldmateriaal en/of interviewverzoeken:



OVER FIBER

FIBER is an Amsterdam based interdisciplinary organisation, that presents new developments in audiovisual art,
digital culture and the experimental and deeper corners of electronic music. The team works year round with a
vibrant network of artists, designers, researchers and developers, who aspire to introduce mind bending
experiences to a broad audience. Special attention goes out to the support of up and coming talents across
numerous creative disciplines.

Next to small-scale events and exhibitions, the team organises the recurring FIBER Festival in Amsterdam,
which brings together a diverse crowd of new talent, established artists and curious visitors. FIBER aims to
explore hybrid forms of art, the power of media- and network technology, and encourages an exchange of views
between the makers and their audience.

press@fiber-space.nl
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