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FIBER 2021 vult drie avonden met audiovisuele
performances, muziek en talks over een
muterende wereld
Save the date! 28, 29 & 30 oktober in Tolhuistuin, Amsterdam Noord

⏲

https://fiber-festival.pr.co/


Amsterdam, 9 september 2021 - Hoewel we nog steeds door onzekerheid en

complexe regelgeving navigeren, kunnen we toch goed nieuws delen. Op 28, 29 en

30 oktober strijkt FIBER 2021 neer in de Tolhuistuin te Amsterdam Noord voor

een aangepast festivalprogramma; een driedaags fysiek kunst- en

muziekevenement. Daarnaast zijn de talks en interactieve panels ook online bij te

wonen. Het thema van FIBER 2021 Mutation wordt gevoed door de inmiddels

kritieke zoektocht naar menselijke aanpassing op een radicaal veranderende

wereld op zowel technologisch, ecologisch als cultureel gebied. Binnen dit kader

cureert de organisatie een breed programma met talks, muziek, audiovisuele

kunst en performances.

Dit najaar keert FIBER terug naar thuisbasis Tolhuistuin om drie avonden op rij te ervaren,

luisteren en discussiëren. Door middel van kunst, muziek, audiovisuele ervaringen en

gesprekken onderzoeken we het (on)vermogen om te veranderen of aan te passen aan vreemde,

onverwachte of vijandige omgevingen. We zijn verheugd om iedereen weer persoonlijk te

mogen ontmoeten. Daarnaast nemen we de online investeringen van vorige jaar mee; alle talks

en panels zullen ook wereldwijd live worden gestreamd. Dit oktoberweekend is de opmaat naar

een volledige festivaleditie die we in mei 2022 hopen te organiseren.

Met FIBER 2021 lanceren we het meerjarige thema Mutation, dat verder wordt onderzocht in

mei volgend jaar tijdens FIBER Festival 2022. Een van de meest spraakmakende gevallen van

mutatie zijn de huidige COVID-19 varianten en onze voortdurende ontmoetingen met deze van

gedaante veranderende virussen. Maar ook het DNA van onze planeet is aan het transformeren.

Na een langdurige periode van stabiliteit, is onze wereld nu versneld aan het veranderen op het

gebied van extreme natuurrampen met de mogelijkheid geheel onleefbaar te worden door het

ineenstorten van ecosystemen. 

Mutatie kan worden gezien als een ongewenste ontwikkeling, maar kan ook kansen bieden om

gewoonten en gedachten te veranderen. In het licht van diverse wereldwijde noodsituaties,

zoals de coronapandemie en de klimaatramp, zullen westerse samenlevingen hun

tegennatuurlijke afsplitsing van de 'natuur' en fluïditeit achter zich moeten laten. De eens

gestelde sociale binaire kaders om de wereld te kunnen categoriseren, moeten plaatsmaken

voor nieuwe versmeltingen. Mutatie zou ons zowel speculatieve als doelmatige manieren

kunnen bieden om naar een nieuw bestaan toe te werken. Vanuit een artistiek gezichtspunt

onderzoeken we het (on)vermogen om te veranderen in nieuwe manieren van zijn. 

FIBER 2021 // 28, 29 en 30 oktober



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.

De eerste namen zullen naar verwachting volgende week aangekondigd worden. Tickets zullen

kort daarna in de verkoop gaan. Updates volgen via www.fiber-space.nl.

FIBER 2021 wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,

Amsterdams Fonds voor de Kunst en Tolhuistuin
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