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FIBER Festival keert in juni terug voor een
state-of-the-art programma met audiovisuele
kunst & muziek over technologie en ecologie in
Amsterdam Noord
Tentoonstelling: 8 — 19 juni 2022

FIBER Festival 2022: 16 — 19 juni 2022

⏲
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AMSTERDAM dinsdag 12 april - Verspreid over 12 dagen keert het Amsterdamse

FIBER Festival in juni terug met een internationaal programma van opkomende

en gerenommeerde kunstenaars, onderzoekers en elektronische muzikanten.

Verdeeld over meerdere unieke locaties, creëert de organisatie een

ontmoetingsplek voor iedereen met een interesse in state-of-the-art audiovisuele

performances en digitale cultuur, gedurfde gesprekken over kunst en

maatschappij, en experimentele elektronische muziek. FIBER Festival is altijd een

platform geweest voor opkomende kunstenaars om hun onderzoekende werk en

verfrissende visies te presenteren, en dit jaar zal het niet anders zijn. Het festival

zet zijn verkenning van het thema Mutation voort.

Vanaf 8 juni opent de festivaltentoonstelling voor twaalf dagen haar deuren in de monumentale

Dokzaal op Plantage Dok. De tentoonstelling verkent nieuwe relaties tussen mens, natuur en

technologie in een tijdperk van radicale veranderingen op aarde. 

Een week later, van 16 tot en met 19 juni, neemt FIBER met de kernprogrammering van het

festival Amsterdam-Noord over. Bezoekers kunnen zich onderdompelen in een meerdaags

audiovisueel performance programma, dat plaatsvindt bij Likeminds en MACA. MACA is een

gloednieuwe broedplaats voor audiovisuele cultuur en film op de NDSM werf, opgericht door

o.a. Eye Filmmuseum. Tijdens de tweedaagse conferentie kan de bezoeker kennismaken met

het werk van onderzoekers en kunstenaars, die vanuit hun praktijk reflecteren op het festival

thema Mutation. Op zaterdagavond presenteert FIBER een kolkende clubnacht in Garage

Noord. 

Als voorloper op het festival, trapt FIBER op 20 mei hun festivalseizoen af in het

Muziekgebouw, samen met The Rest Is Noise. De jaarlijkse samenwerking staat normaal

gesproken gepland in de eerste week van januari, maar kon wegens de COVID-19 lockdowns al

twee jaar lang niet doorgaan. Verwacht een concertavond met showcases van toonaangevende

internationale artiesten die opereren tussen elektronische muziek en audiovisuele kunst. 

Voortbordurend op de festivaleditie van vorig jaar verdiepen we ons begrip over de toekomst

van de mensheid met het festivalthema Mutation (Part II). Het programma zal de

veranderende relaties tussen mens, natuur en technologie onthullen en zichtbaar maken via

kunst en design. Dit keer wordt ingezoomd op de botsingen tussen uiteenlopende

wereldbeelden, de materiële aard en planetaire schalen van computersystemen, industriële en

spirituele sferen en denkbeelden over ecologische toekomsten. 



Hoe ziet de toekomst van de mensheid eruit onder invloed van een radicaal veranderende aarde

en de hieropvolgende aanpassingen van onze moderne samenleving? Zijn we, gedwongen door

de opwarming van de aarde en technologische ontwikkelingen, in staat om toe te werken naar

een nieuwe meer-dan-menselijke wereld; een waarin de mens niet langer het centrum van de

realiteit is? 

Door middel van artistieke verkenningen zal FIBER Festival 2022 geestverruimende

perspectieven bieden op deze existentiële vragen. De installaties, performances, live sets en

lezingen bieden de bezoekers een reeks artistieke ideeën en strategieën om mutatie aan te

grijpen voor wenselijke toekomsten. 

De eerste namen van het programma worden medio april bekend gemaakt.

Overzicht programma

Muziekgebouw: FIBER x The Rest Is Noise | concertavond | vr 20 mei

Opening tentoonstelling: Dokzaal | wo 8 juni

Tentoonstelling: 8 t/m 19 juni

Festival opening: Keynote & Performance programma | Likeminds | Thu June 16

Festival Conferentie: 18 + 19 juni | Likeminds

Muziek & Performance Programma: 17 + 18 juni | MACA

Clubavond: za 18 juni | Garage Noord

Professionals programma: vr 17 juni

Afsluitende avond: Listening Event | murmur | Zon 19 juni

Links

Lees hier meer over het thema: https://www.fiberfestival.nl/about 

Kaarten zijn nu te koop via https://www.fiberfestival.nl/tickets

https://www.fiberfestival.nl/about
https://www.fiberfestival.nl/tickets


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
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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.
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