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GOGBOT festival 2010 zeer geslaagd en 
groeit weer groter. 
 

Het GOGBOT festival 2010 was een groot succes. Massale opkomst van het publiek, enthousiaste 
reacties van de ruim 250 deelnemende kunstenaars en artiesten, bezoekers en de media. Lovende 
artikelen en recensies in landelijke bladen zoals de Volkskrant, NRC en NRC Next, Algemeen 
Dagblad, de VPRO gids, Kunstbeeld, Gonzo, en regionale media met ruimschoots aandacht in de 
Roskam en Tubantia (full-color voorpagina, 3 pagina's kunstbijlage, positief verslag en extra 
artikelen). En direct al tijdens het festival vele YouTube filmpjes en foto's op o.a. Flickr.  

We hebben op de GOGBOT Facebook dit jaar bijna 1500 vriendjes erbij gekregen die zichzelf 
hebben toegevoegd. 

 

Het GOGBOT festival is een vernieuwende manifestatie op het gebied van populaire cultuur, 
electronische muziek, beeldende kunst en technologie en verbindt disciplines en doelgroepen in de 
openbare ruimte van het stadscentrum  tot een uniek gebeuren en onderscheidt zich daarmee van 
andere festivals in Nederland en Europa. 

Met steeds meer bezoekers van buiten de regio, mede dankzij de stadscamping, is GOGBOT een 
visitekaartje van Enschede, als stad waar in samenwerking met diverse organisaties op het gebied 
van kunst, cultuur, technologie en onderwijs een inspirerend en avontuurlijk festival van 
internationale kwaliteit wordt geboden, bijna gratis toegankelijk voor een breed publiek. 



 

Interactieve avatar van Enschedese kunstenaar Jaap Mutter 

Aantallen 
De expositie in de Grote Kerk was voortdurend druk bezocht, op de openingsavond zelfs barstensvol, 
de act van Etienne de Crécy op die avond trok bezoekers die speciaal voor GOGBOT waren gekomen 
uit Engeland, Frankrijk, België, Duitsland en heel Nederland, gedurende het gehele festival verbleven 
buitenlandse gasten in Enschede. Met 90 overnachtingen op een stadscamping die op het laatste 
moment werd ingezet is dat een initiatief dat voor volgende afleveringen een vervolg verdient. 

Geschatte bezoekers op de Oude Markt en Grote Kerk in 4 dagen ca 12.500, Atak 1.350, overige 
locaties o.a. Roombeek met Rijksmuseum, TETEM, TwentseWelle ca 2.000, totaal ca 16.000 
bezoekers. Deelnemers >250 

Online bezoekers: GOGBOT biedt de (internationale) online 
bezoeker ook een rijke ervaring, door het inzetten van een aantal 
zeer actieve media: 

- Een online 3D festival op Second Life, met deelname van 
de Australische bionische performance artiest Stelarc, 3 
avonden ook live te volgen in MAC Berlijn en vanuit de 
computer thuis. 

- Een online wedstrijd via een website en flickr-group met 
18.000 Lindendollars aan prijzengeld (o.a. opgepakt door de NRC). 

- Facebook met updates van 3 tot 8 updates per dag, zowel van bezoekers met filmpjes, 
interessante informatie, discussies, etc. Daar werd bijv. ook weer reactie gegeven op de 
artikelen in de Tubantia door GOGBOT artiest Hester Scheurwater, waar de hoofdredacteur 
van kunstredactie NRC zich ook tegenaanbemoeide. 

- YouTube, Blip.tv, Vimeo: uploaden van diverse YouTube video’s. Op veel video’s is te zien dat 
het programma de bezoekers zo enthousiast maakte dat 
er per performance (Neverporn, Etienne de Crécy), soms 
tientallen cameraatjes en filmende telefoontoestellen in 
de lucht werden gehouden om alles toch goed te filmen, 
documenteren en delen met vrienden. 



- Op Flickr ontstaat ieder jaar een eigen groep waar de beste beelden van GOGBOT van dat 
jaar samenkomen. In 2010 al meer dan 2500 geuploade foto’s met de GOGBOT tag. 

- Google: GOGBOT 2010 levert 358.000 resultaten op (in vergelijking: Grenswerk levert 12.500 
resulaten op, Stedelijk Museum Amsterdam: 385.000, Oerol 2010: 73.000, gegoogled in sept 
‘10 ). En wordt gelinkt door sites als seaflog.nl (over workshop dirty electronics), 
nanoforum.org, studenten.net, mediaartplatform.nl, bright.nl, sfterra, weeklyfun, jame-
world, mangrove.nl (design, tech, business & inspiration blog), Tubelight.nl, LiveXS 
(muziekblad), Trendsmap.com, 3voor12, Core77.com., Gerritrietveldacademie.nl, Virtual-
world.info, Grid-Gazette.de, etc etc, zie later uitgebreidere GOGBOT 2010 verslag. En er werd 
getwitterd over GOGBOT 2010 door o.a.  ITblognews, Presse-info.de, en ook door Solipsistic 
Nation, het radiostation in San Fransisco dat eerder een interview met de makers van 
GOGBOT uitzond on air in San Fransisco.  Aantal hits op de GOGBOT.nl website was 43.857 
hits per dag (aantal plaatjes en filmpjes dat werd bekeken), en ruim 1000 unieke bezoekers 
per dag. (periode 1 tot 23 sept 2010). 

 

Oude Kerk @ GOGBOT 

GOGBOT.nl kende tijdens het festival: 

16.000 unieke bezoekers, die 111.825 pagina's bezocht hebben op de website 
(online bezoekers verdubbeling van vorig jaar!). En bijna een miljoen bestanden 
op GOGBOT.nl zijn opgeroepen vanuit andere websites. 

 

  



Internationale waardering  

De afgelopen jaren is de directie van GOGBOT diverse malen uitgenodigd om bij toonaangevende 
internationale festivals lezingen en presentaties te verzorgen over het unieke concept van GOGBOT, 
o.a. in Dortmund tijdens ISEA 10 (international symposium on electronic art), Conflux festival New 
York (2010), tijdens het grote Transmediale festival in Berlijn, international film festival Moskou, 
Theory&Practice St Petersburg. Tevens is de organisatie uitgenodigd door het Sandberg instituut voor 
een presentatie tijdens de Wereldtentoonstelling 2010 in Shanghai. Tevens is GOGBOT uitgenodigd 
voor presentaties, screenings en paneldiscussies gedurende 5 dagen van het Japan Media Arts 
Festival 2011. 

De GOGBOT preview was winnaar van de Kunstvlaai prijs. De Kunstvlaai is een event in de 
Westergasfabriek., Amsterdam, waar de meeste Nederlandse kunstenaarsinitiatieven aan 
deelnemen, en master-kunstopleidingen.  

GOGBOT preview in NRC en NRCnext 

 

GOGBOT wordt op de meeste van deze exposities, symposia en festivals geprezen om haar unieke 
concept van festival-programmering namelijk het aanbieden van innovatieve mediakunst van 
internationale kwaliteit op een laagdrempelige wijze voor een breed publiek in de openbare ruimte. 
..zo is de Oude Markt van Enschede de halve wereld rond geweest ;) 

  



 

 



 

 



 

 



Reacties 
Van diverse kunstenaars en bezoekers ontvingen we reacties, ter illustratie: 
Belgische theatergroep CREW, die met het gepresenteerde werk Double U (W), tevens te zien bij de 
WorldExpo in Shanghai, nu op GOGBOT: 

“Wij vonden het fantastisch om op GOGBOT te staan. Het festival heeft een aparte sfeer die je in 
België amper vindt op zulke festivals. Het mooi is dat de installaties van alle artiesten niet hermetisch 
zijn afgesloten, niet iedereen heeft zijn eigen locaties. Maar gewoon allemaal samen. Dat geeft een 
bepaalde sfeer die het  zeer aangenaam maakt. Er is ook een groter contact met de andere artiesten 
op deze manier.  

Het mooie aan het festival is ook de locatie en de tolerantie van de buurt. Zo betrek je er niet enkel 
de geïnteresseerden, maar ook de toevallige 'passanten' die eigenlijk bijvoorbeeld gaan shoppen 
volgens mij.  

Onze locatie was dan ook zeer dankbaar (buiten dat we allemaal een verkoudheid hebben nu ;-) ), de 
mensen die stopte en een kijkje namen was enorm.  

Vermoeid (want het waren zoals bij jullie ook voor ons lange dagen) maar zeer tevreden zijn wij dan 
ook teruggekeerd naar België. En deze tevredenheid doet de vermoeidheid dan zeer snel vergeten 
hoor. 

We hopen dan ook ooit nog eens op GOGBOT te mogen spelen!” 



Belgische theatergroep CREW @ GOGBOT 

 

BLOG van POLDERLICHT, licht- en geluidkunstfestival: 

“zaterdag 25 december 2010 
...en wat vonden wij nou leuk in 2010?  (http://polderlicht.blogspot.com ) 
 
In navolging van zowat alle muziek-/filmtijdschriften en -websites hebben ook wij van Polderlicht een 
jaarlijstje opgesteld. Niet dat we ook maar in de verste verte pretenderen dat we konden bijbenen 
wat er allemaal te zien, te horen en te beleven viel... maar gewoon een overzicht van wat we goed, 
boeiend, spannend en/of inspirerend vonden. 
 
Exposities: 
1. Internationale Lichtkunst Biënnale, Ruhrgebiet, Duitsland 
2. Gogbot: The Singularity Is Near, Enschede 
3. Funeral Train, Uitvaartmuseum Oosterbegraafplaats, Amsterdam 
4. Infernopolis / Atelier van Lieshout, Onderzeebootloods, Rotterdam 
5. Strp-festival (expo-gedeelte), Eindhoven” 

 

http://polderlicht.blogspot.com/2010_12_25_archive.html#8872938280265073487
http://polderlicht.blogspot.com/


 

 

Tubelight, nr 67, Recensieblad voor Hedendaagse kunst 
“Noemt STRP, Cinekid en GOGBOT als Tubelights festivalkeuzes in beste media kunst festivals van 
Nederland.” 

 

Bruce Sterling: 
Via Twitter:  @bruces http://www.gogbot.nl/ *Gogbot 2010: Singularity. Folks, the Dutch 
counterculture cannot get any more messed-up than Gogbot. 

Bruce Sterling in WIRED: 

*Maybe it’s just me, but I don’t think Holland can get any cooler and more out-there than a 
’synthetic aesthetics salon.” It can get grungier, like if you’re hanging out at GOGBOT, but it can’t get 
any cooler. 

 

**Zoeken op YouTube op GOGBOT 2010 levert 230 resultaten op.** 

 

Diverse bezoekersreacties staan onderaan dit document. 

  



Workshops 
Het aanbieden van gratis toegankelijke workshops voor jong en oud leidde diverse malen tot lange 
wachtrijen. Via diverse mailinglists in binnen- en buitenland, AKI studenten, conservatorium 
studenten, en geluidskunst fora waren deze workshops aangekondigd. Hier kon je van oud 
kinderspeelgoed een muziekinstrument maken, robotjes bouwen, door de jaren 60, 70 en 80 
geluidskunst voorwerpen maken en live performen of ondersteuning krijgen in je reeds-gebouwde-
instrumenten.  

 

 

 

 



 

 

YouTube gebruiker: freepartysoundsystem 

2 weken geleden 

“GOGBOT 2010 

cant wait, 

Drove over form uk last year, going again. Leave 1am 
wed morning. 

WHOOOO” 

 
Donderdagavond, Openingsoptreden van Etienne de Crécy. 

  



Kinderen vermaken zich bij studentenwerk van Adri Schokker: een brainscanner met verwijzing naar 
de Nam June Paik klassieker. Rechts: Studio Roosegaarde: versie 6.1 van het oorspronkelijke ArtEZ AKI 
afstudeerwerk dat inmiddels de hele wereld over is gereisd voor diverse exposities. 

 

Lezingenprogramma in Concordia op zaterdagmiddag, ontving de hoogste bezoekerswaardering.  

 



Achtergrond 

PLANETART presenteert de 7de editie van het GOGBOT festival in Enschede 9-12 september 
2010. 
ART    MUSIC   TECHNOLOGY 

Meer dan 250 kunstenaars, performers, muzikanten en andere creatieve geesten 
vertoonden hun talenten op de 11 festivallocaties. GOGBOT vertoont robotica, electronische 
muziek en audio art, virtuele werelden, freakshows, interactieve installaties, robotica, 
experimenteel theater, live-cinema, streetart, gaming, performances, keynote sprekers, 
lezingen, DJ's, VJ's, parties, heel veel stoom, en meer. Het festival is gratis toegankelijk, op 
enkele party’s in Atak na: een paar euro. Vernieuwende kunstenaars en performers die 
bepalend zijn in de ontwikkeling van de hedendaagse kunst, performance en muziek. 

 

Donderdagavond, drukte in de Oude Kerk.  

 

Doelstelling: 
Het realiseren van een platform voor jong talent, een toegankelijk festival voor een breed 
publiek, innovatief, spraakmakend, onderscheidend, internationale kwaliteit. Openbare 
ruimte van stadscentrum transformeren tot groot 3D gesamtkunstwerk. Kunst als ervaring 
en avontuur, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de actuele kunst in en Nederland 
en daarbuiten. 

Platform voor jong talent: 
Het festival kent een Youngblood award. Een selectie van werk van Nederlandse 
eindexamenwerken van worden beoordeeld door een deskundige jury, de winnaar krijgt een 
geldprijs en solo expositie bij PLANETART. Dit jaar deden er 23 jonge kunstenaars mee van 9 
academies. 



Thema Singularity: 
Het thema van GOGBOT10 was The Singularity is near.. Resistance is futile.. Naar een theorie 
van Ray Kurzweil. Technologie groeit exponentieel snel, zodat in dit tempo machines de 
mens zullen inhalen binnen enkele decennia en de mens tot huisdier zullen verklaren. Dit 
thema is onderzocht in diverse onderzoekstrajecten, opdrachten op de Hogeschool van 
Amsterdam, de nieuwe vakgroep Creative Technology van de Universiteit Twente, en als 
verplicht onderdeel van een van de grootste scholengemeenschappen in Twente: S.G 
Twickel.  Vele kunstenaars, denkers, filosofen, wetenschappers, designers, architecten 
hebben zich maandenlang gebogen over de ontwikkeling van het thema. 

Opening: 
Het GOGBOT festival kende een spectaculaire opening op donderdag 9 sept om 22 u op de 
Oude Markt (terug te vinden via blog.GOGBOT.nl of 
via de vele video’s op YouTube) met een gigantische 
Kubus waar architectuur, media, techniek en kunst 
elkaar raakt door de man achter AIR en Daft Punk: 
Etienne de Crécy. Hieraan voorafgaand was er een 
optreden van Xname, optredens van de Russische cult 
groep de Neverporn girls, etc etc. Het officiële 
openingswoord werd verricht door wethouder 
Marijke van Hees en gedeputeerde van de Provincie: 
Dick Buursink. 

Daarnaast stonden er op de Oude Markt tientallen interactieve installaties die tot 23 uur te 
beworden waren en leiden tot interactie, vermaak, educatie, verbondenheid, sociale 
cohesie, verwondering van het publiek. De volgende ochtend stond bijv. de dome met 
diverse workshops zoals muziekinstrumenten maken van oude kinderspeelgoed  vol 
enthousiaste kinderen en ouders, maar 
ook jongeren. Er stond overdag zelfs 
een rij voor deze workshoptent. De 
360 graden interactieve theater van de 
Belgische Theatergroep CREW was op 
de zaterdagmiddag al helemaal 
volgeboekt met enthousiaste 
bezoekers die zich wilden inschrijven. 
De interactieve avatar van Jaap Mutter 
werd door jong en oud nieuwsgierig 
uitgeprobeerd: middels het indrukken 
van een knopje op een been, ging het 
fysieke been van Jaap Mutter 
bewegen, met een schok. 

 

Muziek: 
In Poppodium Atak was er elke avond een knallende, bijna uitverkochte GOGBOT party met 
de nieuwste electronische live-muziek uit Londen en Berlijn. Experiment, dubstep, 



breakcore, electro, drum ’n base, retro-acid, micromusic and more… 
Mmv o.a. Carsten Nicolai, Dorian Concept, Ladyscraper, Eprom, Loops Haunt, Benga, e.a... 

Locaties:  
Het hart van het festijn is de Grote kerk op de Oude Markt. Ook in de wederopbouwwijk 
Roombeek zijn tentoonstelingen ingericht, o.a. in het Rijksmuseum Twenthe en voormalige 
textielfabriek Tetem, bijv. met werk van 23 kunstacademie graduates 2010. 

Grote Kerk    Oude Markt    Rijksmuseum Twenthe  DynamoExpo  Fabrieksschool  Club 
Casanova   TwentseWelle    Poppodium Atak-Muziekkwartier    MAC Berlijn    TETEM   
Medialab Enschede   PLANETART   

Partners/sponsors: 
GOGBOT 2010 is powered by Gemeente Enschede, provincie Overijssel, SNS Reaal Fonds, 
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, Mondriaanstichting, 
VSB fonds, KCO.  GOGBOT Partners: PLANETART Amsterdam, Worm Rotterdam, Enschede 
promotie,Gonzo Circus, Muze, Projectbureau Roombeek, TENT Rotterdam, Poppodium Atak, 
Muziekkwartier, AllesLos, Rijksmuseum Twenthe, TETEM, Creatieve Fabriek, Universiteit 
Twente, AKI ArtEZ kunstacademie Enschede, Saxion Hogescholen Enschede, Neurosky, 
Workx, Pj – Media, Nederlands Instituut voor Mediakunst/ Montevideo/Time Based Arts 
Amsterdam, Scholengemeenschap Twickel Hengelo, Stedelijk Lyceum Enschede, Alles Los 
Agency Enschede, KCO, The Sample Temple, Medialab Enschede, TwentseWelle, MAC 
Berlijn, alle vrijwilligers, medewerkers en kunstenaars. 

    



   

Wijzigingen 
We gaan er altijd vanuit dat 5% niet doorgaat of wijzigt, onderstaande wijzigingen is het 
aantal dat ook is ingecalculeerd. 

Onderstaande wijzigingen liggen in de lijn der verwachting, daar ruim 95% van de 
kunstenaars genoemd in de aanvraag wel door is gegaan. 

JODI extra aanwezigheid, tekstkar en GeoGoo presentatie bij DROPSTUFF en op het plafond 
van de Kerk. Skateborden was experiment en bevatten teveel technische errors. 

Adam Brandejs (Canada)  heeft pas 2 dagen van tevoren verteld dat hij het nog niet 
opgestuurd had. 

Alexei Shulgin + Aristarchus Chernyshev + Roman Minaev  (Ru) 
Smog door bosbranden rondom Moskou deze zomer zorgde dat transport en 
transportdocumenten niet op tijd in orde waren, ondanks adviezen van de ambassade. Expo 
Electroboutique is voor een later moment ingepland. 

Ryoji Ikeda (Jap)   te druk met de opening van zijn project bij ARS Electronica in Linz, waar hij 
een speciale opdracht heeft gekregen. Hij is uiteindelijk door tijdgebrek niet in staat geweest 
om op GOGBOT te komen. Op GOGBOT 2011 staat hij in onze wensenlijst, er is al contact 
over. 

Oron Catts (Aus) die had alleen een andere installatie beschikbaar die niet paste binnen het 
artistieke concept. 

Luna Maurer Heeft last-minute afgezegd vanwege drukte. 

Gordan Savicic, Walter Langelaar en Danja Vasiliev (Au/NL/Ru) Ivm drukte rondom hun 
suididemachine zagen ze geen kans meer om e.e.a. bij GOGBOT te realiseren. Maar wel bij 
de preview van GOGBOT tijdens de kunstvlaai (Danja Vasiliev) (prijswinnend Kunstvlaai-
award). 

Ubermorgen.com (Au) Hebben we contact mee gehad tijdens hun artist in residence in 
NIMK, maar bleek agenda-technisch moeilijk te combineren, we hebben afgesproken voor 
een later moment. 

Arno Coenen extra: DROPSTUFF filmpjes 

Alfredo Ciannameo: later bijgekomen, is nu 1 van de helden van de afscheidsexpositie van 
Heiner Holtappels (directeur NIMK) 



Kees Klaassen: later bijgekomen: robotica, interactiviteit 

Workspace Unlimited (B) geen contact 

Christine Karman persoonlijke en technische omstandigheden 
 
Shifz.org (Au) geen contact 
Mindaugas Gapsevicus (Lit) VanAbbemuseum had het in bruikleen, verleende oorspronkelijk 
accoord, maar artiest besloot limiet te zetten op aantal exposities. 

Joris Laarman: daar heeft partner TETEM kunstruimte een andere periode mee ingepland.  

We hebben gekozen om een aantal andere jongere kunstenaars zoals Paul Klotz, Adri 
Schokker, Jaap Mutter, Kees Klaassen Saygin Soher, Martijn Verhallen, dr Raymond Huizinga, 
Erik Groen, Doghead Lrry, expositie Nanopodium groots uitgepakt ,  

Hester Scheurwater: Later bijgekomen, opvallende verschijning ook in de media.Werd als 
digitale verschijning op de kerktoren geprojecteerd en bezoekers kregen haar intieme 
facebookfoto’s in your face, bij binnenkomst van de kerk. 

Nog meer extra was: Workshop van John Richards: presenteert zijn ideeën over 'dirty 
electronics' door middel van de praktische constructie van een DIY electronisch instrument: 
de Skull Etching. Deze Skull Etching combineert een kunstzinnige printplaat met electronica 
tot een uniek muziek-instrument. Hoewel de electronica van dit instrument slechts bestaat 
uit één geïntegreerd circuit, beschikt het over twee oscillators, distortion, feedback en meer. 
Instant noise on a shoestring! 

Workshop en wedstrijd voor jongeren uit de regio: Singularity filmwedstrijd jongeren 
Oldenzaal en Borne. 

2D en 3D wedstrijd toegevoegd: PLANETART organiseert in de aanloop naar GOGBOT 2010 
een Singularity Art & Design Contest. Voor 3D kunstwerken (Virtuele Werelden, Games, 3D-
software) en 2D kunstwerken (Fotografie, grafisch, video). Creatievelingen vanuit de hele 
wereld kunnen deelnemen aan deze wedstrijd: Via online social media zoals onder meer 
Facebook, Flickr, YouTube en Second Life. Een GOGBOT jury kiest de 1e en 2e prijs, de online 
wedstrijd community stemt voor de 3e prijs. Behalve een geldprijs worden de winnende 
werken ook beloond met interactieve digitale 3D expositie online tijdens GOGBOT 2010 en 
de week erna.  

Nog meer extra was: DROPSTUFF, een interactief scherm, ter grootte van een SRV-wagen 
dat videokunst uit de collecties van de meeste grote Nederlandse musea vertoonde. Als 
preview en kennismaking ook de 3 weken voorafgaand aan GOGBOT in de stadscentra van 
Oldenzaal, Almelo en Hengelo. 



DROPSTUFF, Interactieve mediakunst op mobiele LED WALL in Twente. 
Van 19 augustus tm 12 september toert een MOBIELE LED WALL van 10 vierkante meter 
door Twente, te beginnen in Oldenzaal op de Groote Markt en eindigend tijdens het 
GOGBOT festival op de Oude Markt in Enschede. 

 

 

DROPSTUFF.nl tijdens de Biënnale van Venetië 

 

Het project is een primeur voor Overijssel in samenwerking met DROPSTUFF.nl. Deze 
organisatie is sinds enkele jaren actief als pleinmuseum en heeft met haar grote LED wall op 
diverse pleinen mediakunst gebracht, onder meer tijdens de Biënnale van Venetië. Tijdens 
de DROPSTUFF.nl presentatie in Oldenzaal, wordt hetzelfde, interactieve programma 
uitgezonden op Lowlands, via een verbinding met het internet. 

Deelnemende kunstenaars zijn o.a. Arno Coenen, Via Oral, Martijn Sandberg,  Broersen en 
Lukacs, Daan Roosegaarde, Wayne Horse, Han Hoogerbrugge. 

 

Over DROPSTUFF.nl 

DROPSTUFF.nl stimuleert in samenwerking met diverse musea voor hedendaagse kunst de 
professionele ontwikkelingen in de interactieve digitale kunsten op public screens door het 



geven van opdrachten aan kunstenaars, ontwerpers en interactiondesigners. Bij die 
opdrachten ligt de nadruk op kunstwerken die verbindingen leggen tussen de digitale wereld 
en het publiek in de openbare ruimte: ONLINE én ON SITE. 

DROPSTUFF.nl wordt gerealiseerd door Stichting Pleinmuseum Amsterdam, in 
samenwerking met tien musea voor hedendaagse kunst: Centraal Museum, Utrecht, 
Museum De Paviljoens in Almere, het Armando Museum en KAdE in Amersfoort, het Van 
Abbemuseum in Eindhoven, het Stedelijk Museum in Amsterdam, Het Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam, het Stedelijk Museum in Den Bosch, Marres in Maastricht en 
Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden. 

Programma: 

    * Oldenzaal, 19 t/m 21 augustus, Groote Markt 

    * Almelo, 26 t/m 28 augustus, De Waag 

    * Hengelo, 2 t/m 4 september, Burg Jansenplein 

    * Enschede, 9 t/m 12 september, Oude Markt 
 

  



Onderzoeksrapport 
Rapport onderzoeksbureau I&O research, in opdracht van de gemeente 
Enschede: 
Tijdens het GOGBOT Festival zijn op donderdag tot en met zondag peilingen onder 
bezoekers gehouden op en rond de Oude Markt en Grote Kerk en in Atak. Het festival wordt 
door de bezoekers met een gemiddeld rapportcijfer 7,8 gewaardeerd. Ruim de helft van de 
bezoekers heeft ook vorig jaar het GOGBOT Festival bezocht en de helft van de bezoekers 
geeft aan dit jaar meerdere dagen het festival een bezoek te brengen. Een kleine 
meerderheid van de bezoekers is afkomstig uit Enschede en relatief veel bezoekers (27 
procent) komen van buiten de regio of uit het buitenland. Dit zijn enkele resultaten van een 
enquête onder bezoekers van het GOGBOT Festival, waaraan 121 respondenten hebben 
meegewerkt. 

De gemeente Enschede heeft I&O Research gevraagd een peiling onder de bezoekers van 
het GOGBOT Festival uit te voeren. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij over 
de resultaten van deze peiling.

 

GOGBOT Festival met een 7,8 beoordeeld  

De bezoekers is gevraagd aan de hand van een rapportcijfer hun waardering uit te drukken 
voor het GOGBOT Festival. Gemiddeld beoordelen de bezoekers het festival met een 7,8. 
Ten opzichte van 2008 en 2009 betekent dit een lichte stijging (respectievelijk 7,4 en 7,5). 



 

Naast dit algemene rapportcijfer is aan de bezoekers 
ook gevraagd een cijfer te geven voor enkele afzonderlijke aspecten van het evenement 
m.b.t. de programmering, podia, licht en geluid, reclame en promotie en aankleding van het 
festival (figuur 2). 

Met betrekking tot de programmering worden de lezingen met een 8,4 het hoogst  
beoordeeld. Dit aspect is echter door slecht 19 bezoekers beoordeeld, en de uitkomst is 
daardoor slechts indicatief. De podia (7,8) en licht & geluid (7,7) worden beide een paar 
tienden hoger gewaardeerd dan in 2009. De bezoekers oordelen ook positief over de 
programmering op het gebied van muziek en exposities (beide een 7,6). Reclame en 
promotie van het festival wordt net als in 2009 gemiddeld met 
een 7,3 beoordeeld. 

  

*) Slechts 19 respondenten (van de 121) hebben een rapportcijfer voor ‘lezingen’ gegeven 
waardoor dit gemiddelde rapportcijfer niet representatief is. 

De bezoekers hebben de gelegenheid gekregen om aan te geven wat volgens hen het meest 
positief is aan het festival. De sfeer en gezelligheid worden het meest genoemd, gevolgd 
door de combinatie kunst en techniek en diversiteit van het programmaaanbod.  

Ook het aparte, alternatieve karakter van het festival wordt gewaardeerd. Verder noemen 
meerdere bezoekers het muziekaanbod en een deel vindt het festival positief voor de 
uitstraling van Enschede. 



Naast deze positieve punten draagt de helft van de bezoekers ook verbeterpunten aan. De 
belangrijkste genoemde punten zijn betere reclame en promotie van het festival, een betere 
en meer verzorgde aankleding en een duidelijker programmaboekje. Verder wordt een 
aantal keer opgemerkt dat het festival (nog) groter zou moeten en dat er behoefte is aan 
uitleg bij de exposities. 

 

Meerderheid bezoekers komt speciaal voor festival naar binnenstad 

Iets meer dan de helft van de ondervraagde bezoekers heeft ook vorig jaar het GOGBOT 
Festival bezocht (2008: 42 procent en 2009: 45 procent). Als redenen hiervoor geeft een deel 
aan dat men het festival ‘hip’ en ‘gaaf’ vindt, dat men voor de muziek komt of vanwege een 
studie of interesse. Bezoekers die vorig jaar niet zijn geweest, blijken met  name toen niet op 
de hoogte te zijn geweest van het festival. Verder geeft een aantal van hen aan vorig jaar 
verhinderd te zijn geweest. De helft van de bezoekers heeft (of is van plan) meerdere dagen 
het festival te bezoeken. Dit aandeel is hoger dan in 2008 en 2009 (respectievelijk 46 en 38 
procent). De gemiddelde verblijfsduur van de ondervraagde bezoekers is bijna 3,5 uur. Dit is 
langer dan vorig jaar (2,2 uur).  

Het grootste deel van de ondervraagde bezoekers (79 procent) is speciaal voor het GOGBOT 
Festival naar de Enschedese binnenstad gekomen. Dit aandeel is aanzienlijk hoger dan in 
2008 (43 procent) en 2009 (55 procent). 



 

Aan de bezoekers is gevraagd of zij voor een specifiek(e) onderdeel of artiest naar het 
festival zijn gekomen. Bij minder dan de helft van de bezoekers blijkt dit zo te zijn.  
Artiesten en onderdelen die vaker genoemd worden, zijn Etienne de Crecy, Benga, de Grote 
Kerk en Hellfish.  

De best bezochte locaties tijdens het festival zijn net als vorig jaar de Grote Kerk (79 procent) 
en Oude Markt (55 procent). Verder heeft ruim viertiende deel van de respondenten Club 
Casanova en/of Atak bezocht. Deze uitkomsten zullen deels samenhangen met de locaties 
waar bezoekers geïnterviewd zijn: Oude Markt, Grote Kerk en Atak. 

 

Reclameborden en familie, vrienden meest gebruikte informatiebron  

Bezoekers zijn op diverse manieren geïnformeerd over het GOGBOT Festival. De meest 
genoemde informatiebronnen zijn reclameborden/ mupi’s (29 procent) en familie of 
vrienden (27 procent). Ook in 2009 waren dit de meeste gebruikte informatiemiddelen. 

De website van het festival is door een vijfde deel van de bezoekers geraadpleegd en bijna 
één op de vijf bezoekers heeft een flyer of informatie in de TC Tubantia gezien. Naast de 
website www.gogobt.nl heeft één op de zes bezoekers op andere websites informatie  
gezien, zoals op hyves, facebook, twitter en planetart.nl. Andere genoemde  
informatiebronnen zijn onder meer school en RTV Oost.  



Circa een vijfde deel van de bezoekers (18 procent) mist nog informatie over het GOGBOT 
Festival. Deze bezoekers hebben met name behoefte aan meer (inhoudelijke) informatie en 
uitleg bij de exposities en aan praktische informatie over tijden en locaties. 

    

Druktebeeld GOGBOT Festival 2010 

Het GOGBOT Festival vond plaats van donderdag 9 tot en met zondag 12 september. Op 
donderdag- en vrijdagavond, zaterdagmiddag en –avond en zondagmiddag zijn door I&O 
Research druktebeelden bijgehouden op de Oude Markt en in de Grote Kerk. Op basis 
hiervan is een raming van het bezoekersaantal gemaakt. 

Donderdagavond was het droog en goed weer. Vanaf een uur of 20.00 werd het druk en dat 
bleef ook zo gedurende de avond. Vrijdagavond was het weer een stuk minder en viel er 
(mot)regen. Toch wisten bezoekers nog wel de weg naar de Oude Markt / Grote Kerk te 
vinden en bleef men daar lang aanwezig. Er was weinig sprake van verversing (nieuwe 
bezoekers). Zaterdagmiddag was het zonnig en warm. Veel toevallige (winkelende) 
bezoekers bekeken de activiteiten. Ook ’s avonds was het droog. De bewuste 
festivalbezoekers bleven lang hangen, en ook waren er veel nieuwsgierige passanten. 
Zondag was het weer een stuk minder, veel regen en minder warm dan zaterdag. 

 

Naar schatting zijn de activiteiten op de Oude Markt en in de Grote Kerk tijdens het GOGBOT 
Festival op de donderdag-, vrijdag en zaterdagavond en zaterdag- en zondagmiddag circa 
5.800 – 6.500 bezocht. Dit aantal ligt hoger dan vorig jaar. Het totale aantal bezoekers op 
deze locatie zal hoger liggen, omdat er niet gedurende het gehele festival druktebeelden 



door I&O Research zijn bijgehouden (namelijk niet op vrijdagochtend en –middag, zaterdag- 
en zondagochtend).  

(reactie van de directie: Maar we zijn toch ’s ochtends helemaal niet open? Wanneer zijn ze 
dan wel geweest? Zijn dit dan de schattingen op tijden dat ze aanwezig waren?) 

 

De meeste bezoekers (79 procent) zijn speciaal voor het festival naar de binnenstad 
gekomen. Dit houdt in dat de activiteiten op de Oude Markt en in de Grote Kerk op basis van 
bovenstaande geschatte bezoekersaantallen voor circa 4.500 tot 5.100 additionele 
bezoekers aan de Enschedese binnenstad heeft gezorgd. 

De organisatie van het festival heeft zelf ook schattingen van het aantal bezoekers op de 
diverse locaties gemaakt. Volgens deze schattingen zijn de activiteiten in Atak door 1.350 
bezoekers bezocht en zijn de locaties in Roombeek met het Rijksmuseum, TETEM en de 
TwentseWelle circa 2.000 keer bezocht. Daarnaast hebben de online activiteiten van 
GOGBOT veel digitale bezoekers getrokken. 

Herkomst bezoekers 

Ruim de helft van de bezoekers (56 procent) is afkomstig uit Enschede. Dit aandeel is 
aanzienlijk lager dan in 2008 en 2009 (respectievelijk 70 en 73 procent). Het aandeel 
bezoekers uit overig Twente (17 procent) is vergelijkbaar met 2009 terwijl het aandeel 
bezoekers van buiten de regio (waaronder enkele buitenlandse bezoekers) met 27 procent 
aanzienlijk hoger ligt dan in de twee voorgaande jaren. Ten opzichte van voorgaande jaren 
lijkt de bovenregionale aantrekkingskracht van het festival te zijn toegenomen. 

 

Geslacht, leeftijd en opleiding van de bezoekers  

Tabel 2 geeft een overzicht van de  bezoekerskenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en de 
grootte van de groep bezoekers waardoor het Gogbot Festival dit jaar en in 2008 en 2009 werd 
bezocht. De meeste bezoekers komen in groepjes van 2 of 3 personen naar het festival toe. Net als in 
2009 is een meerderheid van de bezoekers (60 procent) man. Het Gogbot Festival trekt een relatief 
jong publiek; de helft van de bezoekers is jonger dan 30 jaar en slechts een beperkt deel is 50 jaar of 



ouder (14 procent). Verder blijkt dat net als in voorgaande jaren tweederde deel van de bezoekers 
hoog opgeleid is. 

 

 

Reactie op bezoekersaantallen I&O rapport vanuit directie van het festival: 

In het verleden hebben wij bij de ingangen van de GOGBOT locaties zelf tellers neergezet, deze telden 
andere bezoekersaantallen (absolute tellingen, zonder dubbele bezoekers) dan I&O research. Indertijd 
kwamen onze tellingen bijna 2 maal hoger uit dan de schattingen van I&O research. Sinds toen 
hebben we continu contact gehad met I&O om te kijken hoe het kan dat hun schattingen lager 
uitvallen, en hebben I&O gevraagd om op meerdere tijden langs te komen, teneinde de schattingen 
beter te maken. 

Vorig jaar lagen onze schattingen op totaal 15.000, dit jaar waren er duidelijk meer bezoekers, de 
tellingen gecombineerd met de schattingen van de organisatie komen dit jaar uit op 16.000 
bezoekers.  

GOGBOT.nl kende tijdens het festival: 

16.000 unieke bezoekers, die 111.825 pagina's bezocht hebben op de website 
(online bezoekers verdubbeling van vorig jaar!). En bijna een miljoen bestanden 
op GOGBOT.nl zijn opgeroepen vanuit andere websites. 

(dit is nog excl de GOGBOT previews en GOGBOT events). 

 

 



Verbeterpunten 

Inderdaad is een punt van aandacht voor ons 
nog steeds het meer bekendmaken van het 
festival op landelijk niveau bij een breed 
publiek. Tevens nog beter stroomlijnen van de 
communicatie en het duidelijker uitdragen van 
de lijn en uitstraling. Het is een uitdaging hoe 
het publiek uit te leggen wat GOGBOT precies 
is. 

Een verbeterpunt zou zijn het team groter 
maken, daar hoort ook een groter budget bij. 
Wij hopen dat de fondsen in 2010 hun 
ondersteuning kunnen uitbreiden zodat we 
onze organisatie kunnen professionaliseren, 
omdat GOGBOT de inhoud en kwaliteit heeft 
die een groter professioneel team verdient.  

Ook werkt GOGBOT ieder jaar met vrijwilligers, 
zodat er verbeterpunten vallen op gebied van 
op tijd hekken weghalen, continu 
schoonhouden, rommeligheid, algehele 

uitstraling, etc. 

We proberen al ieder jaar te verbeteren op gebied van communicatie en helderheid van het 
programmaboekje en informatiebalie. Het is ook erg moeilijk om met 11 festival locaties direct een 
duidelijk overzicht te hebben, dat proberen we altijd wel, er staat op 1 pagina een overzicht met time-
tabel. Toch wordt hier ieder jaar opnieuw naar gekeken. 
Dit jaar was er voor het eerst 1 hoofd van de informatie balie die weken voorafgaand aan het festival 
goed is ingewerkt, om een representatief gezicht van het festival te kunnen zijn. 

 

Effect van bezoekerswaardering 2006, 2007, 2008, 2009: 

De bezoekerswaardering van GOGBOT ligt ieder jaar gemiddeld tussen de 7 en 8. Dit valt ons eigenlijk 
nog mee, omdat we soms zeer experimentele performances kennen, en zelfs 3 jaar geleden 
autobomwrakken uit Bagdad op het plein presenteerden. Voorbijkomende bezoekers waarderen dit 
niet altijd positief. Maar wij willen niet een 100% gemakkelijk programma presenteren. 
 

  



Exposities 

JODI   GEO GOO 
Draaierig van Google Maps? Het kan nog erger, via Extreme coding! Hacks door JODI. Diensten zoals 
GoogleMaps hebben onze kijk op de wereld radicaal veranderd door de globe toegankelijk te maken 
als een commerciële multi-user surface.. JODI, pioniers van de Net-Art gebruiken de html codes van 
het internet en binary codes van de computer als hun gereedschap, hectisch met extreme coding en 
hacking. Zowel te zien op Dropstuff scherm als op plafond van de Grote Kerk. 

 

 

 

  



CREW  W Double You 
Kijken in het hoofd van een ander…..CREW exploreert de creatieve mogelijkheden van immersieve 
technologie en omni-directionele video. Een high-impact medium dat je al met één been in de 
toekomst zet. 

 

 

CRITICAL ART ENSEMBLE (USA) 
Vanaf 1996 houdt The Critical Art Ensemble zich bezig met de maatschappelijke consequenties van 
biotechnologie en de betekenis daarvan voor het individu. Een belangrijke vraag die The Critical Art 
Ensemble hierover stelt is of de mens tot een informatieprobleem wordt gereduceerd. 



   

 

ANKE ECKARDT  (D)  ' ! ' Sound Sculpture 
Een aanzwellende toon leidt regelmatig tot een pneumatische eruptie in een tank, gevuld met zwarte 
vloeistof. De Singulariteit doorkruist het zwarte gat op de markt.  

  



ARNO COENEN     AI GOGBOT logo, GOGBIER 
Sinds de GODS MUST BE CRAZY, dat in 1997 als voorloper van GOGBOT plaatsvond in Enschede, is 
Arno Coenen actief bij projecten van PLANETART.  Voor deze editie van GOGBOT  ontwerpt hij het 
verchroomde AI festival logo, maakt oogverblindende animaties voor de DROPSTUFF- LED wall en 
laat met zijn Eurotrash Brewery het speciale  GOGBIER rijkelijk vloeien op de Oude Markt. 

 

 

PAUL KLOTZ  Counter 
De Counter van LED-ART kunstenaar Paul Klotz telt af op weg naar de Singularity, volgens  Ray 
Kurzweil het jaar 2045. Wanneer de teller menselijke activiteit in zijn omgeving waarneemt telt hij 
des te harder door…  

 



MARTIJN VERHALLEN Brainmachine FetchFMsv0.3  
Pseudo-random hypnotic audio / vision generator: computer stuurt software aan waardoor de 
gebruiker een hypnotische en sensorische audiovisuele ervaring ondergaat. 

 

 

 

HIDEYUKI ANDO, TOMOFUMI YOSHIDA, TARO MAEDA, JUNJI 
WATANABE (Jap) 

Save Yourself 
Een nieuwe  sensorische  interface  die  gebruik  maakt  van  galvanische  vestibulare stimulatie (GVS) 
en het evenwichtsorgaan in de war brengt en bestuurt. Elke rimpel in het wateroppervlak, geeft een 
intens gevoel alsof de grond verandert in een vloedgolf.   

  



The Beauty Parlour of the Future: 
In TBPOTF staat de relatie tussen het menselijk lichaam en technologie centraal. Vanuit diverse 
invalshoeken wordt deze relatie onderzocht en verbeeld, met presentaties op de Oude Markt, 
projecties op de Kerktoren en een expositie in het portaal van de Grote Kerk. 

NATASHA VITA-MORE   Transhuman, 
Progress 2 
Natasha-Vita More (keynote-speaker op 11 september) 
presenteert het ontwerp ‘’Primo Posthuman future body 
prototype’’. Dit protype van de toekomstige mens verenigt 
biotechnologie, robotica, informatietechnologie, cognitieve 
en neurowetenschappen. 

 

NEVERPORN COMMUNITY (Ru)  
Nonstop performance door de Russische 
Neverporn Community, winnaars van de 
Kunstvlaaiprijs 2010.  Installatie ontwikkeld 
door Viavia Oral, tijdens GOGBOT regelmatig 
transformerend in een groenbloedige set voor 
de nieuwe film van Raymond Huizinga aka Dr 
Schuller, the sick surgeon. 

 



VIA VIA ORAL   
NeoPopDadaArt collectief ontwikkelt environments en projecten in relatie tot technologie, 
massamedia en poplaire cultuur. Voor PLANETART@Kunstvlaai 2010 realiseerde Via Oral de 
winnende poerformance-setting voor de Russische Neverporn Community (weer te zien op GOGBOT 
2010). 

 

 



JAAP MUTTER  
Jaap Mutter laat zijn lichaam met stroomstoten bedienen door de bezoeker, als een robot van vlees 
en bloed. 

 

 

Mutter presenteerde tevens een werk genaamd: Levend Hart: 

 

 



HESTER SCHEURWATER beamen op de kerktoren 
Na zonsondergang verschijnen er videobeelden op de kerktoren van Hester Scheurwater waarbij ze 
haar eigen lichaam verwerkt in fantasiebeelden die associaties oproepen van verlangens, angsten, 
verleiding, geweld en seks. 

 

 

 

STUDIO ROOSEGAARDE + MAARTJE DIJKSTRA  Intimacy. 
Interactief prototype van een jurk dat reageert op het naderen van bezoekers en op licht. Een 
onderzoek op het gebied van wearable technology en electronische kunst: E-Fashion. 



HESTER SCHEURWATER  My Daily 
Uploads    
Scheurwater verkent haar eigen grenzen en 
fantasiebeelden met een 'self-obsessed' iPhone serie.  
Deze fotoserie upload ze dagelijks op Facebook . Met 
Facebook wordt het exhibitionistische karakter ervan 
versterkt door deze uploads in de huiskamers te 
exposeren, waarbij ze de grenzen van de censuur en 
het taboe onderzoekt. 

 

 

 

 

BROERSEN & LUKACS   Everytime 
’Everytime’’ toont een simpele shot van een statische, 
vervreemdende en kale Britney Spears, extreem 
onnatuurlijk. Het geluid en de expressie zijn afkomstig 
van een jong Belgisch meisje die haar versie van 
Everytime op Youtube plaatste. Het engelachtige en 
onschuldige van deze uitvoering wordt geheel zielloos 
door de virtuele 3D animatie van Britney’s gezicht, 
gemaakt door een Chinese ontwerper met wie Broersen 
en Lukacs communiceerden met behulp van Google Translate. 

 

MARINA TOETERS Connected Garments 
2009 
Ontwerpster Marina Toeters gebruikt nieuwe technologie 
om bijzondere kleding te maken. Connected Garments is een 
project waarbij micro elektronica in kleding straks de rol kan 
overnemen van je laptop en PDA, en waarmee je direct met 
anderen communiceert. 

 



JULIKA RUDELIUS Forever - Video installation 16:40 min 2 

synchronized DVDs  2006 
In deze video installatie portretteert Rudelius 5 
welgestelde oudere dames die bij hun privé-zwembaden 
in California filosoferen over schoonheid, ouder worden 
en plastische chirurgie. 

 

MARTIN C DE WAAL  Nude  2010 
Martin C de Waal is als kunstenaar bekend om zijn 
grensverleggende manipulaties van het menselijk lichaam. Voor TBPOTF presenteert de Waal een 
confronterende fotoprint van het actuele en tijdloze fenomeen Gender Change, getiteld Nude. 

 

GOTTFRIED HAIDER     Hidden in Plain Sight  
Hidden in Plain Sight laat je nadenken over programmeren. Het is de taak van een programmeur om 
gegevens in een structuur te gieten zodat een computer ermee aan de slag kan. Maar wat als we de 
programmeur zelf zien als het product van zo'n proces? 

 

 

 

  



Carsten Nicolai (D)     334 m/s  
Twee buizen gevuld met propaangas, de geluidssnelheid (c = λ ⋅ ƒ dat is ca. 334 m/s ) visualiserend, 
veroorzaken een kettingreactie, zichzelf versnellend tot aan de sonic boom. 

Courtesy Galerie EIGEN+ART Berlin 

 

 

Creative Technology  Bachelor programma van de Universiteit Twente 
Virtueel canvas dat de handelingen van de bezoekers in de ruimte weergeeft en bewustzijn creëert 
over hun reflecties en digitale schaduw in de virtuele ruimte. Hiermee bieden de Creative Technology 
studenten een alternatief voor het culturele pessimisme, dat veroorzaakt wordt door de angst voor 
de toekomstige human machine beschaving. 

 

Ray Kurzweil interview voor VPRO televisie ”Wintergasten” jan. 2010 
Futuroloog Ray Kurzweil is auteur van THE SINGULARITY IS NEAR, WHEN HUMANS TRANSCEND 
BIOLOGY en voorspelt het singularity punt als breekpunt in de menselijke geschiedenis. 



Hermen Maat en Karen Lancel    TELE_TRUST  
Hoe vertrouwen we elkaar als networking bodies? Moet je elkaar daarvoor in de ogen kunnen zien? 
Of moet je elkaar kunnen aanraken? Met de performance-installatie TELE_TRUST onderzoeken 
Lancel en Maat hoe we in ons veranderende sociale eco-systeem steeds grotere transparantie eisen, 
terwijl we ons kwetsbare lichaam steeds meer afschermen door communicatie-technologie. 
ontwikkeld in samenwerking met: V2_, De Balie en AZIZ. 

   

MESA+ 
MESA+, het Twentse Instituut voor Nanotechnologie, organiseerde in 2009 een fotowedstrijd voor 
haar laboratorium medewerkers. GOGBOT toont deze wonderschone opnames uit een 
microscopische wereld. 



Frederik de Wilde ism LAb[au]   (B)        EOD 02 
Speciale vissoorten die met elkaar communiceren via het uitzenden van elektrische signalen, door 
pulsen of golven reageren ze op elkaar en op de bezoeker. Onderdeel van deze communicatie is JAR, 
de manier waarop de vissen elkaars frequentie proberen te blokkeren 

 

 

Daan Roosegaarde  Liquid Space 6.0  
Ontstaan in Enschede, als eerste versie in 2003, het examenproject van Daan Roosegaarde op de AKI. 
Sindsdien is Liquid Space in diverse varianten verder ontwikkeld en tentoongesteld over de gehele 
wereld en nu in 2010 als versie 6.0 teruggekeerd op haar geboorteplek Enschede.  

Liquid Space Has Landed! 

 

 

 



ADRI SCHOKKER  ‘’ME TV”  Snow  2010 
 

ME TV nodigt de bezoeker uit om een brug te slaan tussen transcendentie en de technologie. In een 
meditatieve staat kan de bezoeker via NeuroSky’s Brainscanner het signaal herstellen en zijn/haar 
beeld ontvangen op het tv scherm.

 

SONJA-VANESSA SCHMITZ  “Hare Matter Liquefaction Experiment’’ 
Onderzoek naar sub-atomaire deeltjes. Het project toont op een speelse wijze hoe 
wetenschappelijke uitdagingen op een nieuwe wijze kunnen worden aangegaan, met gebruik van 
een zelfgemaakte deeltjes-versneller. 

 

DAVID SCHEIDLER  ’’Coincident Sound with Hard Disk Orchestra’’ 
Muzikale compositie gebaseerd op een random systeem. Een combinatie van computer AI en sound 
mechanics. 



 

  

HIDEKI KANNO  ‘Lucky Mold Project’ 
Hideki Kanno wil met zijn laboratorium sculptuur een speciale bacterie creëren met een geluks-gen. 
Als we geluk zien als een vermogen om te overleven dan zou deze eigenschap overerfbaar kunnen 
zijn naar volgende generaties. 

 

ANGELO VERMEULEN Corrupted C#n#m# 2010 
Angelo Vermeulen is bioloog en mediakunstenaar en onderzoekt voortdurend de relaties tussen 
biologie en technologie met name in evolutionaire processing. Corrupted C#n#m# is een 
experimenteel cinemaproject waarin Vermeulen biologische processen fysiek laat inwerken op 
digitale media volgeladen met videobestanden. 

 

KEES KLAASSEN  Tentacle 
Interactieve arm reikt uit naar de bezoeker om op te gaan in een verlichtend spel. 



 

SAYGIN SOHER   Virtual Gallery 
Verwijzend naar de wiskundige relatie van het Singularity concept, brengt Soher een abstracte, 
geanimeerde chaos, bewegend op duistere ambient tunes. 

ALFREDO CIANNAMEO  Ionesis 
Ionesis is een performance met zg "Multi-electrodes Discharge Tubes'' die 6 geluidskanalen 
aansturen. 12 high-voltage bronnen triggeren een electro-sonisch fenomeen van oplichtend plasma. 

 

  



WORM bookshop 

 

 

DROPSTUFF  interactive LED wall 
 

De exponentiële groei van de technologie laat de presentatievormen van kunst niet ongemoeid: 

DROPSTUFF.nl is een nieuw platform en stimuleert in samenwerking met diverse musea voor 
hedendaagse kunst de professionele ontwikkelingen in de interactieve digitale kunsten op public 
screens. Een verbinding tussen de digitale wereld en het publiek in de openbare ruimte: ONLINE én 
ON SITE (eerder op de Biënnale van Venetië). Bij GOGBOT zijn er op het LED screen werken te zien 
van o.a. Arno Coenen, Via Oral, Martijn Sandberg, Broersen en Lukacs, Daan Roosegaarde, Wayne 
Horse, Han Hoogerbrugge. 

 

LRRY-1  
Robot hond 



 

Edwin Dertien 
Entering the void.. voedsel wordt schaars, brandstof beperkt .. en wat te denken van bouwstoffen 
voor producten? Dertien recyclet het overschot aan inkjet-printers in de wereld - door er 3D printers 
van te bouwen die kunststof (printerbehuizingen) als grondstof gebruiken om nieuwe printers 
printen - het ultieme recycling project. 

 

Sander Veenhof  -  You,You&YouTube 
Just hold anything in front of one of our 3 webcams - get tagged - and contribute to a cooperative 
YouTube search. 

 



 

 

FLORIS KAAYK  The Origin of Creatures (2010) 
 

Filmmaker Floris Kaayk zet de kijker in een een post-apocalyptische stad waar menselijke 
lichaamsdelen samensmelten tot nieuwe levensvormen. 

 

CLUB CASANOVA         18+ expo 
 

Pixelporn-Art from virtual worlds & Flickr 'Sexand Life cummunity'. - Artists: 2E Leven, Betty 
Blumenfeld,  Phil Sidek,  Pyewacket Kazyanenko, Phil Sidek, M.Mmore, Wekomen Klaar and many  
others, with 3D glasses.  Also online, info: www.GOGBOT.NL (Adults Only) 

 



(Mannen denken altijd direct aan hele grote Pixels) 

 

Rob Scholte en Jiri Georg Dokoupil wisten tijdens "Century 87" op de wallen in Amsterdam al kunst in 
een bordeel te verwerken. In 2010  worden de eerste tekenen zichtbaar van een nieuwe sexuele 
revolutie  dankzij moderne technologie, een niet te negeren aspect van 'The Singularity'! In Enschede 
kan men een bezoek brengen aan de onlangs gepimpte Club Casanova, voor dit kinky GOGBOT 
expositie onderdeel: ''Sexand Life''.  

 

 

 

MAC Berlijn  9 sept 21-0 u        10 sept 14- 0 u       11 sept 14- 0 u 

Filmprogram (ongoing): 

The Net - The Unabomber, LSD, and the Internet, Lutz Dammbeck, D. 
2003,  Kleur, DVD, 115 min.   
Fascinerende Duitse documentaire onderzoekt het bizarre leven van Ted Kaczynski, de geniale 
professor-killer, die een gebouw met mensen opblies om te protesteren tegen de technologische 
wedloop. In tegenstelling tot de visioenen van Kurzweil toont Dammbeck een speculatie op de 
duistere kant van de technologische vernieuwing, en benoemt diverse onderwerpen als terrorisme, 
the CIA, acid, Ken Kesey en utopisme. 



Technocalyps, Frank Theys 
-Zijn we bereid te aanvaarden dat de mens niet het eindpunt is van de evolutie-  

Technocalyps is een 3-delige documentaire over het transhumanisme. Elke dag melden de media 
nieuwe technologische doorbraken maar nooit wordt er stilgestaan bij het totaalbeeld dat meer en 
meer wetenschappers op hen zien afkomen: we zijn op weg om de mens te veranderen en betere, 
intelligentere of onsterfelijke, kortom transhumane vormen van leven te scheppen. Technocalyps is 
een reis doorheen de futuristische dromen van hedendaagse wetenschappers.  

 

Second Life, Virtual Worlds - Singularity contest. 
 

Vertoning van de GOGBOT winnaars van de internationale 'The Singularity - Art & Design Contest' via 
de virtuele wereld Second Life.  Expo ook online te bezoeken! 

TETEM kunstruimte presenteert: 
 

Yoko Seyama  -  Light Work #6: In Soil  (t/m 19 sept) 

Sonic Acts presenteert i.s.m. TETEM kunstruimte een lichtprojectie die de ruimte vult en waar je 
verwonderd bij weg kunt dromen. De installatie is een subtiele en magische visualisatie van Artificial 
Life en door de computers gemodelleerde natuur. 

 

Arno Coenen, Pepijn van den Nieuwendijk, de Poppekastkrakers, MobileVideoNet   

 

buitententoonstelling:   Urban Explorer 



Metershoge Space Invaders, robotsculpturen, spiderman constructies en interactieve kunst op de 
mobiele telefoon nemen Roombeek over. TETEM kunstruimte (voorheen Medialab Enschede en Vrije 
Ruimten) onderzoekt met dit project haar relatie met de omgeving en de stad en de veranderende 
positie van de kunstinstelling binnen de stedelijke omgeving.  

Sandra Chudoba - Urban Games, een uniek spellenprogramma voor geliefden, families en vrienden - 
Ontdek de wijk Roombeek op een speelse, creatieve en ludieke wijze met Urban Games 
‘Bloedverwanten’, ‘Liefdesgeschiedenis’ en ‘Mijlpaal’. Meer info: www.tetem.nl, games verkrijgbaar 
bij Prismare (Roombeekweg 167d).  

Urban Games, a project for lovers, families and friends (until 30 Sept 2011). 

Youngblood Award  - best of graduates  
TETEM      Fabrieksschool      Rijksmuseum Twente    Dynamo Expo    Twentse Welle    Oude Markt 

 

Op 6 locaties in Enschede presenteert GOGBOT 
werk van Best of Graduates van de Nederlandse 
bachelor kunstacademies 2010. 

Sinds 2007 is YOUNGBLOOD een vast onderdeel 
van het festival, zoals PLANETART al 15 jaar een 
vruchtbaar platform is voor jong en aanstormend 
talent.  

 

The YOUNGBLOOD AWARD best of graduates 
2010 will be announced at the opening of the 
festival 

1e prijs: een geldbedrag en expositie bij PLANETART Amsterdam. 

Jury 2010: 

Machteld Leij (o.a. NRC, Volkskrant, Kunstbeeld) 

Ruth Timmermans (Gonzo Circus) 

Ruud Axe (NP3, Frank Mohr Instituut) 

the 2010 Youngblood Nominees are: 

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag 

Birgit Verwer 

Renée Hulshoff 



Daan Johan 

Joris Strijbos 

Academie Minerva, Groningen 

Koos Buist 

AKV St Joost, Den Bosch 

Martijn van Dalen  

Pim de Bilde   

Arewik Avakian   

Jasmina Kirsch   

 

AKV St Joost, Breda 

Jan van der Laan 

Ricky van Broekhoven  

 

Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam 

Tess Walkowski 

ArtEZ, Enschede 

Daniel Maalman  

Katarzyna Gajewska 

ArtEZ, Zwolle 

Job van der Molen 

ArtEZ, Arnhem 

Andy ten Broek  

Wouter van den Bosch   

Erik de Graaff  

Jasper van Loenen 

Willart de Jong 



Willem de Kooning Academie, Rotterdam 

Ron van Grootel 

Danny van der Kleij 

Mirela Causevic 

Short film and video works have been nominated for the TENT ACADEMY AWARDS, winner 2010: 
ASLI TOY (TENT academy awards te zien in TwentseWelle) 

 

WORKSHOPS 

Christian Zollner and Víctor Mazón Gardoqui.     ///Animazauner 
Elektroniks A/V Lab  
/ / / Animazauner Elektroniks A / V-Lab 

Het doel is om via een reis naar het verleden van de elektronica, een cyberpunk technatural 
toekomst te ontwerpen. 

Een workshop van drie dagen met de hand gemaakte elektronica in de Valand Universiteit van 
Gothemborg door Christian Zollner en Victor Mazon Gardoqui. 

Experimenteren met geluid, licht en video, met behulp van verschillende objecten zoals 
gerecycleerde afvalmaterialen, elektronica, zonnepanelen, lichtgevoelige weerstanden, fotodiodes, 
motoren en zelfgemaakte circuits, met de DIY (do-it-yourself) geest van de 80's punk scene! 

Dag 1 

/ / / Optische Therrormin / Terug naar de jaren 20 

Waarschijnlijk het oudste elektronische instrument is genaamd de "Theremin" uitgevonden door een 
Russische fysicus in de jaren 1920. De Therrormin is een soort eenvoudig te bouwen Theremin die 
wordt bestuurd door een variabel aantal lichtgevoelige weerstanden. Je speelt het met je handen 
zonder te raken, slechts door het veranderen van de lichtdichtheid. 

/ / / Krakle Box / Terug naar de 70's 

Geen knoppen, geen knoppen, uw huid als lawaai -  het apparaat is een persoonlijke versie van de 
oorspronkelijke crackle box, ontworpen in de jaren 70 bij STEIM, de eerste in massa geproduceerd 
chaos synth. Een self powered glitchy apparaat, met audio en video. 

Dag 2 

/ / / Atari Punk Console / Terug naar de jaren 80 



Het circuit van de eerste DIY synth zal worden gemaakt met honderden geluiden van de oude 8-bit 
computers, zoals Atari, Spektrum, Game Boy, enz. 

/ / / De Fuzz Face / Opnieuw terug naar de jaren 60 

Een Fuzz is een speciale vorm van verstoring. Fuzz was veel gebruikt terug in de jaren 60 op 
elektrische gitaren. Jimi Hendrix speelde veel op deze Fuuz’s.  Een eenvoudig te bouwen, maar 
interessant om vervorming te gebruiken apparaat, ook in combinatie met bestaande instrumenten 
(bijv. electrische gitaar) of zelfgebouwde instrumenten. 

Dag 3 

/ / / Solar Noise Insecten / De Osczzzchhhillator / een cyberpunk toekomst 

Verschillende kleine elektronische zonne-energie en geluid insecten zullen worden gecreëerd die een 
interactie met licht.  

Een creatie van een kleine zonne-apparaat met 3 stemmen / oscillatoren en het gebruik van de foto-
elektrische effect van zonne-cellen en lichtgevoelige diodes voor de detectie en modulatie van alle 
immersieve vormen van licht van verschillende golflengtes. 

/ / / Afwerking en voorbereiding 

Aan het eind van de workshop worden alle apparaten en instrumenten gereed gemaakt, evt op 
elkaar afgestemd op de Productvoorstelling / concert in de avond. Alle projecten zijn modulair van 
natuur en geest, zodat ze kunnen samenwerken, op elkaar kunnen reageren, samenwerken, vechten 
of verliefd worden. 

Verschillende projecten en ideeën zullen worden getoond tijdens de workshop, er is een 
mogelijkheid voor ondersteuning van diverse artistieke projecten van deelnemers. 

 

Elena Kravtchenko /IsidoraD  
Oorspronkelijk komt IsidoraD uit de Sovjet Unie waar zij tal van activiteiten heeft ontplooid en 
beïnvloed is door Fluxus, DaDa en Oberioe. Haar manier van werken en denken is gerelateerd aan 
het ‘fluid thinking’ uit deze stromingen.  

IsadoraD with her Brainlab inspires kids and professional artists to create instantly, so beware of 
production! 

John Richards  - Dirty Electronics Workshop  
John Richards is een pionier op het gebied van DIY en dirty electronics. Verbonden aan het Music, 
Technology and Innovation Research Centre at De Montfort University, Leicester.  John Richards 
presenteert zijn ideeën over 'dirty electronics' door middel van de praktische constructie van een DIY 
electronisch instrument: de Skull Etching. Deze Skull Etching combineert een kunstzinnige printplaat 
met electronica tot een uniek muziek-instrument. Hoewel de electronica van dit instrument slechts 



bestaat uit één geïntegreerd circuit, beschikt het over twee oscillators, distortion, feedback en meer. 
Instant noise on a shoestring! 

Pas vrij laat was bekend geworden dat alle geplande workshops doorgang konden 
vinden, ivm afwachten beslissing van een van de fondsen. Desalniettemin ging het bericht 
van deze workshops als een lopend vuurtje langs kunstacademies, conservatoria, social 
media en mailinglists van geluidskunstenaars in Nederland en Duitsland en zaten alle 
workshops propvol, mensen gingen zelfs in de rij staan buiten de tent.,  

  

 

  

 

 



3D en 2D online wedstrijd Singularity Contest 
Vertoning van de GOGBOT winnaars van de internationale 'The Singularity - Art & Design Contest' via 
de virtuele wereld Second Life.  Expo ook online te bezoeken! En offline in Media Art Cafe Berlijn, 
stationsplein Enschede. 

PLANETART organiseert in de aanloop naar GOGBOT 2010 een Singularity Art & Design Contest. Voor 
3D kunstwerken (Virtuele Werelden, Games, 3D-software) en 2D kunstwerken (Fotografie, grafisch, 
video).  

Creatievelingen vanuit de hele wereld kunnen deelnemen aan deze wedstrijd: Via online social media 
zoals onder meer Facebook, Flickr, Youtube en Second Life. Een GOGBOT jury kiest de 1e en 2e prijs, 
de online wedstrijd community stemt voor de 3e prijs. Behalve een geldprijs worden de winnende 
werken ook beloond met interactieve digitale 3D expositie online tijdens GOGBOT 2010 en de week 
erna.  

  

 

BASE CAMP NANO 
 

Base Camp Nano is een reizende tentoonstelling die bezoekers bewust wil maken van het fenomeen 
nanotechnologie. 

De rol die deze technologie speelt in het dagelijks leven en de verwachtingen voor de toekomst. Door 
het schetsen van de mogelijkheden  van nanotechnologie zonder de ogen te sluiten voor eventuele 
bedreigingen, krijgt de bezoeker de ruimte om zich in de materie te verdiepen. 

De tentoonstelling is een onderdeel van de activiteiten van Nanopodium, een podium voor het 
uitwisselen van gedachten, meningen, ideeën en suggesties rondom nanotechnologie. Door met 
elkaar in gesprek te gaan over kansen en bedreigingen van nanotechnologie voor individu en 
samenleving wordt een evenwichtige inbedding in de maatschappij nagestreefd. 

nanopodium.nl  



 

 

 

 

 



Lezingen + artist talks +  debat 
za. 11 sept.   14 u   Concordia Cinema   gratis toegang 

Natasha Vita-More, Dave Blank, Koert van Mensvoort, 
Florian Cramer, Arjen Kamphuis, Eric Joris. 

Moderator: Josephine Bosma. 

SINGULARITY: iPhone or iDeath? 

Wat is de houding van kunstenaars, wetenschappers en 
ontwerpers ten opzichte van dit controversiële 
onderwerp? Beschouwen zij de Singularity als dreiging, als 
waarschuwing, als overschat fenomeen, of als weg naar 
oneindige mogelijkheden om onze wereld te verrijken, onze lichamen te perfectioneren en mens en 
machine te laten samensmelten. Leidt Singularity tot een utopie, een nachtmerrie of hebben we 
niets te vrezen?  

Natasha Vita-More 

Natasha Vita-More is Miss Transhumanisme. Haar ontwerp “Primo 
posthumane” is een toekomstig menselijk prototype met daarin 
elementen van o.a. biotechnologie, robotica, 
informatietechnologie, nanotechnologie en psychologie voor 
menselijke upgrading en extreme vormen van levensverlenging.   

Dave Blank 

Professor Dave Blank is directeur van MESA+, een van de meest toonaangevende 
onderzoeksinstituten ter wereld op gebied van nanotechnologie, 
verbonden aan de Universiteit Twente.  

Koert van Mensvoort 

Kunstenaar, wetenschapper, filosoof, uitvinder, zet als Mister 
Next Nature de relatie tussen biologie en technologie op scherp 
in het kader van de Singularity.  

Arjen Kamphuis  

Arjen Kamphuis is futurist, natuurwetenschapper en adviseur op 
het gebied van open standaarden en open-source in het 
publieke domein. Sinds de jaren 90 is hij actief in 
discussiegroepen rondom transhumanisme en Singulariteit. 

Josephine Bosma 



Moderator for GOGBOT, artist, net-art critic, author. 

 

 

Muziek 
ETIENNE DE CRECY / ALVA NOTO / BENGA  

ATOM TM / DORIAN CONCEPT / LOOPS HAUNT / YMCK  

EPROM / LADYSCRAPER / BROKEN NOTE / AARDVARCK 

030303 / BRUTUZZ VS GOMES / SICKBOY / ELECTRIC KETTLE 

KNALPOT / HELLFISH / TEAM PLASTIQUE  

DIGITAL SCARAMOUSH / ASTROPOSER / DION47 / MC DREW / JAKUZA  

SEFRIJN AKA PHILLIP NIRFS / JEAN PLASTIQ / UNYX / RIOTEER / CETTE TRUC  

DEAN HIGH / DJ MAZE / SEVEN LEAGUE BEATS / LEMON DJS / ROKUS / MAKKS 

RU-D / TAPERUIS & SOUTHERN DEPOT  / ACTODI & DE DOFFE GLITTERS / 2JUNXION / PHANTASMATA 

_______________________ 

  

GOGBOT – Talentstage 
Thursday:  DIGITAL SCARAMOUCH / 
LEMON DJS Friday:  2JUNXION / ACTODI 
& DE DOFFE GLITTERS / CETTE TRUC / 
DEAN HIGH / MAZE  RIOTEER / SEVEN 
LEAGUE BEATS / TAPERUIS & SOUTHERN 
DEPOT / UNYX  Saturday:  ASTROPOSER 
/ DION47 / JAKUZA / JEAN PLASTIQ / 
SEFRIJN (AKA PHILLIP NIRFS)  

  

030303 (NL) 
 

This classic acid & rave collective from Utrecht for fans of Ceephax Acid Crew or Luke Vibert. 



AARDVARCK (NL) 
Techhouse from the suburbs of Den Bosch with a slice of dubstep in the mix; in line of Jeff Mills, Carl 
Craig and Moodymann. 

 

ALVA NOTO (D) 
Electronic avant-garde in sound and visuals impresses with his UNITXT performance; fans of Autechre 
wouldn’t want to miss this show. 

 

ATOM™ (D) 
Audiovisual Master of Electronics between the glitches of Autechre, the intelligent avant-garde of 
Alva Noto and the primal-electronics of Kraftwerk. 

 



BENGA (GB) 
Dubstep bases don’t come harder and deeper; the founder of the genre let’s you feel these bases 
deep in our abdomen. 

 

BROKEN NOTE (GB) 
Highly explosive cocktail of raven dubstep, broken beats, breakcore, rave and hardhouse somewhere 
between Aaron Spectre and Rotorator. 

 

BRUTUZZ VS GOMES (NL) 
The men behind the OI! and MOSH! parties in Paradiso; also known as the Dutch predecessors in 
dubstep. From Lowlands, Mysteryland, Valtifest and Extreme Outdoor: now to GOGBOT2010.  

DORIAN CONCEPT (AU) 
Experimental electronics with hiphop, glitch and a touch of dubstep; food for Nosaj Thing- and Flying 
Lotus-adepts. 



ELECTRIC KETTLE (D) 
Studied at the Academy for Breakcore, lives in the land of Breakcore and therefore is Breakcore: A 
mix of Venetian Snares and Bong-Ra, with some rave and dub and everything else that moves. 

ETIENNE DE CRECY (FR) 
Étienne de Crécy (FR) is de grondlegger van de Franse house-scene, producer van Daft Punk en Air en 
komt met een holografische performance die videoclips en muziek opblaast tot architectonische 
proporties. De CUBE is de openingsact van GOGBOT en kan worden omschreven als interactieve 
architectuur en vernieuwend theater. Het is een synergie tussen licht en geluid die een nieuwe 
dimensie ondergaat en popmuziek die de 21e eeuw in wordt getild. 

 



EPROM (USA) 
For the First time in Europe, this crossover-maestro creates a total new bridge between glitchhop 
and dubstep: deep bases, with much room for experiment and more pigheaded then The Gaslamp 
Killer. 

 

HELLFISH (GB) 
This brutal buster created with DJ The Producer the base of breakcore, but also doesn’t fear some 
heavy industrial hardcore. 

 

KNALPOT (NL) 
Maniacal improv-elektronica-jazz-noisetweetal. 

 

LADYSCRAPER (GB) 
Hard, harder, hardest… Ladyscraper. And nothing else.. this is pure break- and speedcore in the 
sickest way possible.  

LOOPS HAUNT (GB) 
Exploding bass lines, dirty deep tones combined with Electronics and yet still unmistakably with a 
hiphopfeel and a touch of Detroit-techno. 



PHANTASMATA (It) 
Empiric noise-at-a-distance, electronic circuits, pulsating lights. 

 

SICKBOY (B) 
Breakcore gives me WOOD;  you too? He is the man behind these parties and breaks down festival 
after festival in a rammix of breakcore, hard electro and rave. DJ Donna Summer in overdrive. 

 

TEAM PLASTIQUE (D) 
Rousing, rough and dirty electro-punk that went for a sexy cup of coffee with Mrs. Peaches. 

 



 

YMCK (J) 
The Japanese Pizzicato Five of the Gameboy-generation with 8-bit animations.   

 



 

WORKSHOP OPTREDENS 
Olv de docenten die deelnemers in staat stelden hun eigen muziekinstrumenten te bouwen, waren 
er 3 optredens op het hoofdpodium op de Oude Markt met experimentele, op GOGBOT ontwikkelde 
muziekinstrumenten. 

 

GOGBOT – TALENTSTAGE   
2JUNXION think of: Acid Junkies, Rob Acid ACTODI & DE DOFFE think of: DJ Donna Summer, KID606 
ASTROPOSER think of: Dorian Concept, Nosaj Thing CETTE TRUC think of: Dorian Concept, Autechre 
DEAN HIGH think of: Dorian Concept, Nosaj Thing DION47 think of: Benga, Skream DIGITAL 
SCARAMOUCH think of: Raster Noton label, Alva Noto JAKUZA think of: Breakage JEAN PLASTIQ think 
of: Miss Kitten, Cobra Killer LEMON DJS think of: rave, bleeps, noise, drops, kicks and more fun MAZE 
think of: a sick mix of dubstep, drum-n-bass, breakcore and rave RIOTEER think of: Bit Shifter, Baseck 



SEVEN LEAGUE BEATS think of: Benga, Skream SEFRIJN AKA PHILLIP NIRFS think of: Nosaj Thing, 
Dimlite  TAPERUIS & SOUTHERN DEPOT think of: Gridlock, L’Usine  UNYX think of: Venetian Snares, 
Mu-Ziq  

 

 

e.v.v.a. 

(naast deze foto’s staan er nog talloze YouTube video’s online, registraties van live optredens, en 
interviews met een groot deel van de muzikanten, te bekijken via: http://blog.gogbot.nl  ) 

 

  

http://blog.gogbot.nl/


Links & Publiciteit 

Stad Enschede profileert zich met GOGBOT: 

 
Enschede, dat is lef hebben!  @ MTV en TMF 

OP MTV en TMF werden in 2010 commercials uitgezonden, met als doel nieuwe studenten 
naar Enschede toe te trekken, omdat Enschede een stad is met “lef hebben”. De beelden die 
hiervoor gebruikt werden waren gefilmd op de openingsavond van het GOGBOT festival: de 
Oude Markt met Etienne de Crecy, DROPSTUFF videowall, content van Arno Coenen, Lyle 
Doghead robothond van Robodonie. 
http://www.youtube.com/watch?v=-Rj7R2X-v5U  

 



 

Media 

Dagbladen 

Landelijke dagbladen, overzicht LexisNexis zoekwoord GOGBOT: 

1. 
BROEIKAS OP WIELEN 
De Twentse Courant Tubantia, 16 september 2010 donderdag, 172 woorden  
... ben ermee op GOGBOT geweest. Twee dagen  ... 

    
2. 

Kamervragen over een vertraagde trein uit Almelo - geflitst Nieuwtjes van de digitale snelweg 
De Twentse Courant Tubantia, 14 september 2010 dinsdag, ALMELO, 448 woorden  
... Enschede http://(2010.GOGBOT.nl) al flink  ... 

    
3. 

'Kan die vrouw op de toren altijd blijven?' 
De Twentse Courant Tubantia, 13 september 2010 maandag, TWENTE, 666 
woorden, HERMAN HAVERKATE  
... van het festival GOGBOT dat de afgelopen  ...  
VOLLEDIGE TEKST:FESTIVAL GOGBOT 2010 in Enschede:  ... 
... achtige installaties van GOGBOT, september-festival te  ... 
... niet altijd blijven?" GOGBOT speelt zich af  ... 
... Dat hij op GOGBOT is, is toeval. "We hadden even  ... 
... functie heeft." Tijdens GOGBOT is het interieur van  ... 
... de Oude Markt, is GOGBOT net een braderie.  ... 
... Ook op internet. "GOGBOT is dik", twittert Jeroen- ... 
... Het leukste van GOGBOT zijn toch die  ... 

    
4. 

Staren naar onze toekomst... 
De Twentse Courant Tubantia, 10 september 2010 vrijdag, VOP_DUMMY, 1 woorden 
... Neverporn Community. Dit is GOGBOT 2010 in Enschede,  ... 

    
5. 

GOGBOT  
AD/Algemeen Dagblad, 9 september 2010 donderdag, ALGEMEEN DAGBLAD - CULTUUR; Blz. 
26, 60 woorden  
festivalGOGBOT is een multidisciplinair festival  ... 

    
6. 

HALLO! WE LEVEN IN - 2010! 
De Twentse Courant Tubantia, 9 september 2010 donderdag, 1127 woorden, DOOR MARJON 
KOK  
... weekend, tijdens het GOGBOT-festival hangen haar  ... 

    
7. 

GEEN KOP 
De Twentse Courant Tubantia, 9 september 2010 donderdag, 46 woorden  
... meer over het GOGBOT- festival. 

    



8. 
GOGBOT festival 
de Volkskrant, 9 september 2010 donderdag, AGENDA, 81 woorden  
... op het multimediale GOGBOT Festival in Enschede  ... 
... Dorian Concept. http://GOGBOT.nl 

    
9. 

7 redenen om uit te gaan 
NRC.NEXT, 9 september 2010 donderdag, UIT, 318 woorden  
... in Café Floor.GOGBOT 2010Tijdens het  ... 
... muziek- en technologiefestival GOGBOT word je in  ... 

    
10. 

Alva Noto pioniert op openingsavond GOGBOT - podium Heeft u tips? Bel 053 480 38 20 of 
mail enschede@tctubantia.nl 
De Twentse Courant Tubantia, 8 september 2010 woensdag, PODIUM_EN, 623 woorden  
... hoofdgasten op het GOGBOT-festival, dat morgen  ...  
... het programma van GOGBOT 2010 zie ook www.2010.GOGBOT.nl. 
... de openingsavond van GOGBOT.foto Paul Bergen 

    
11. 

Alva Noto pioniert op openingsavond GOGBOT 
De Twentse Courant Tubantia, 8 september 2010 woensdag, REGIO, 629 woorden  
... hoofdgasten op het GOGBOT-festival, dat morgen  ...  
... het programma van GOGBOT 2010 zie ook http://www.2010.GOGBOT.nl. 

    
12. 

Stadscamping voor GOGBOT-gasten 
De Twentse Courant Tubantia, 28 augustus 2010 zaterdag, 171 woorden  
... kan nu ook GOGBOT worden toegevoegd, het  ...  
... altijd horen, is dat GOGBOT helemaal in Enschede is.  ... 
... festivalprogramma: http://www.GOGBOT.nl 

    
13. 

COMPUTERDIEFSTAL Inbrekers laten alle kunstvoorwerpen onaangeroerd - TETEM flink 
gedupeerd door inbraak 
De Twentse Courant Tubantia, 24 augustus 2010 dinsdag, 433 woorden  
... voor terug. Tijdens GOGBOT, van vrijdag 10  ... 

    
14. 

Expositie in TETEM gesloten na inbraak 
De Twentse Courant Tubantia, 23 augustus 2010 maandag, ENSCHEDE, 95 woorden  
... Tijdens de kunstmanifestatie GOGBOT (10-12 september)  ... 

    
15. 

Geld voor projecten Muziekkwartier 
De Twentse Courant Tubantia, 3 augustus 2010 dinsdag, TWENTE, 210 woorden  
... voor het festival GOGBOT. Ook de Stichting  ... 

    
16. 

Medialab bestaat niet meer, leve TETEM! 
De Twentse Courant Tubantia, 31 juli 2010 zaterdag, ENSCHEDE, 687 woorden, BEN LENSINK  
... van het mediakunstfestival GOGBOT, kunstenaarscollectief B93 en  ... 

    
17. 

GEEN KOP 
De Twentse Courant Tubantia, 3 juli 2010 zaterdag, 1013 woorden  
... 9-12 september GOGBOT Festival (Media Art)  ... 

    

http://www.2010/
http://www.2010/
http://www/


18. 
Snelle groei technologie én de mens 
De Twentse Courant Tubantia, 10 juni 2010 donderdag, REGIO, 187 woorden  
... het thema van GOGBOT 2010, het media-,  ...  
... thema van het GOGBOT-festival is 'Technologische Singulariteit'.  ... 
... De bezoekers van GOGBOT 2010 kunnen ook  ... 
... voor onderdelen van GOGBOT 2010. Informatie: http:// ... 

    
19. 

GOGBOT in de ban van slimme technologie - podium Heeft u tips? Bel 053 480 38 20 of mail 
enschede@tctubantia.nl 
De Twentse Courant Tubantia, 9 juni 2010 woensdag, ENSCHEDE, 612 woorden  
... het thema van GOGBOT 2010, het media-,  ...  
... thema van het GOGBOT-festival is 'Technologische Singulariteit'.  ... 
... de bezoekers van GOGBOT 2010 kunnen ook  ... 
... beeld en geluid. GOGBOT 2010 wordt op  ... 
... van onderdelen van GOGBOT 2010. Voor meer  ... 
Tijdens GOGBOT 2010 worden onder  ... 

    
20. 

GEEN KOP 
De Twentse Courant Tubantia, 6 mei 2010 donderdag, 140 woorden  
... Wanneer is Geuzenpop? Gaat GOGBOT dit jaar wel  ... 

 

Online bladen 

NRC blogs van redacteuren:  
http://weblogs.nrc.nl/cultuurblog/2010/09/12/cs-kunst-op-het-net-kijken-
met-een-helm-op/ 

Verder aankondigingen in o.a.:  

- WIRED (een van de grootste internationale e-magazines: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wired_(magazine) )  

http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/08/GOGBOT-2010  
- Het Italiaanse Digicult.it online magazine Digital Art, Culture and New 

Media. 
- Mangrove (Design, Tech, Business) 

http://blog.mangrove.nl/?pageID=3&messageID=24461  

 

- Bijv. het Duitse online magazine Telepolis, met per maand 424.000 lezers:  

http://weblogs.nrc.nl/cultuurblog/2010/09/12/cs-kunst-op-het-net-kijken-met-een-helm-op/
http://weblogs.nrc.nl/cultuurblog/2010/09/12/cs-kunst-op-het-net-kijken-met-een-helm-op/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wired_(magazine)
http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/08/gogbot-2010
http://blog.mangrove.nl/?pageID=3&messageID=24461


Kunst meets Singularität 

Thorsten Küper 18.09.2010 

Das GOGBOT 2010 Festival in Enschede 

Die technologische Singularität: 1958 verwendete Stanislav Ulam diesen Terminus in 
Bezug auf einer Unterhaltung, die er mit dem Mathematiker John von Neumann geführt 
hatte und meinte damit einen durch technologischen Fortschritt ausgelösten 
Wendepunkt in der menschlichen Geschichte. 

In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts griff der Mathematiker und Science Fiction Autor 
Vernor Vinge den Begriff wieder auf und verlieh ihm eine schärfere Definition, indem er 
damit den Moment der Geburt einer übermenschlichen maschinellen Intelligenz bezeichnete. 
Wenn heute von der technologischen Singularität die Rede ist, ist damit eigentlich immer der 
Zeitpunkt gemeint, an dem ein Computer nicht nur Intelligenz, sondern auch Kreativität 
entwickelt und von da an in der Lage ist, seine eigene Nachfolgegeneration zu konstruieren. 
Anders ausgedrückt markiert die Singularität also jenen evolutionären Umschwung, an dem 
unsere Kreativität nicht nur von Maschinen emuliert, sondern auch übertroffen werden wird. 
Bislang war dieses Thema vor allem Spielfeld für Spekulationen von Futurologen, Ökonomen 
oder Soziologen und Forschungsgebiet für Informatiker, Kybernetiker und Neurophysiologen.  

 
GOGBOT Festival Alle Bilder: Thorsten Küper 

Es geht um Mathematik, Prozessoren, Code die sich zu einem schöpferischen Geist 
vereinigen, kreativ werden. Die Wissenschaft hat sich seit Jahrzehnten zu den analytischen 
Aspekten geäußert. Doch was sagen die Kreativen – die Künstler also – zu kreativen 
Maschinen? Dieser Frage widmete sich das diesjährige GOGBOT Festival (1) organisiert von 
der Planetart-Gruppe. Unter dem Titel "The Singularity is Near – Resitance is Futile" 
versammelten die Holländer wieder einmal internationale Kulturschaffende, Musiker und 
Performer um die große Kirche im holländischen Enschede und ließen sie dort ihre 
Interpretationen von Singularität und Transhumanismus vorstellen.  

http://2010.gogbot.nl/


 
Jaap Mutter (Bild vergrößern) 

Vor allem die verwischende Grenze zwischen Maschine und Mensch ist es, die die Künstler 
fasziniert, also mehr die Vorstufe zur Singularität. Sowie Jaap Mutter, der sich auf dem 
Vorplatz der Kirche in Enschede selbst zur Hardware reduzierte. Mutter hing in einem 
Geschirr, Elektroden waren an seinen Muskeln befestigt, das Schalpult stand den Besuchern 
der Ausstellung zur freien Verfügung. Mit Stromstössen konnten sie den Performer steuern, 
wie einen Roboter, den sie an den heimischen PC anschließen.  

 
Neverporn Community (Bild vergrößern) 

Gleich daneben führte die Neverporn Community (2) ihr Non Stop "Theaterstück" auf. Ihre 
Bühne ein OP, in dem wahnsinnige Chirurgen und roboterhafte Krankenschwester-Zombies 
an Menschmaschinen herum doktern. Ob er darin nun eine Fetischliveshow oder ein 
Theaterstück über Transhumanismus sehen will, bleibt dem Betrachter überlassen. Näher am 
"real existierenden Transhumanismus" war da schon Julika Rudelius mit ihrer 
Videoinstallation. Sie porträtierte 5 US-Amerikanerinnen und ließ sie über ihre persönliche 

http://www.heise.de/tp/r4/bild/33/33310/33310_1x.html
http://www.heise.de/tp/r4/bild/33/33310/33310_5x.html
http://2010.gogbot.nl/nl/neverporn-community.html


Sicht von Altern und plastischer Chirurgie berichten. Die daraus resultierenden 
Bodymodifikationen waren um einiges grotesker als das Theaterblutgeschnippel von 
Pixelporn auf dem Vorplatz.  

 
Videoinstallation von Julika Rudelius (Bild vergrößern) 

In diesen Kontext passten ganz hervorragend Transhumanismuspäpste wie (-oder Päpstinnen) 
wie Natasha Vita-More (3), die in einem Vortrag ihren "Primo Posthumane" vorstellte – den 
Mensch der Zukunft, durch Biotechnologie und Robotik so gut wie unsterblich.  

Charmanter, weil mit einem Augenzwinkern umgesetzt, wirkte da schon die Installation "The 
Lucky Mold Project" des Japaners Hideki Kanno (4). Er versucht Bakterien mit einem 
Glücksgen zu züchten, denn die Fähigkeit Glück zu haben erhöht, wie wir alle wissen, 
Lebensqualität und Lebenserwartung ganz gewaltig. Ausgerechnet unter dem Alter der Grote 
Kerk in Enschede konnte man Kannos Schöpfungsexperiment begutachten und kam dabei zu 
dem Schluss, dass die Kirche in Holland deutlich mehr Humor haben muss als in 
Deutschland.  

 
The Lucky Mold Project (Bild vergrößern) 

Nach einer Stunde auf dem Marktplatz und in der Grote Kerk jedoch noch immer keine Spur 
von Singularität. Stattdessen stand einmal mehr die Virtualität im Rampenlicht. Virtual 
Reality Anwendungen wurden an jeder Ecke vorgestellt.  

Das Projekt "W" von Crew (5) ermöglichte Besuchern per Helmdisplay und Kamera über 
dem Kopf, den Körper mit einer anderen Person zu tauschen und sich sogar selbst zu 

http://www.heise.de/tp/r4/bild/33/33310/33310_9x.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Natasha_Vita-More
http://www.hidekikanno.com/
http://www.heise.de/tp/r4/bild/33/33310/33310_2x.html
http://www.crewonline.org/


begegnen. Für einige Minuten erlebte man das Gefühl, vom eigenen Körper abgekoppelt zu 
sein, konnte sogar sich selbst die Hand schütteln.  

 
"W" von Crew (Bild vergrößern) 

Der "Tentacle" von Kees Klaassen (6) ähnelt einem Körperteil, das von einer H.R. Giger 
Kreatur transplantiert worden sein könnte. Über einen aufgesetzten Visorhelm konnten 
Freiwillige mit Kopfbewegungen die Kamera am Ende des Tentakels ausrichten.  

 
Tentacle (Bild vergrößern) 

Adri Schokkers Mensch-Maschinen-Schnittstelle geht andere Wege. Der Nutzer von ME-TV 
trägt einen Brainscanner und wird beim Erreichen eines Meditativen Zustands mit einem 
vollständigen Abbild seiner selbst auf einem kleinen Monitor belohnt.  

http://www.heise.de/tp/r4/bild/33/33310/33310_4x.html
http://2010.gogbot.nl/nl/kees-klaassen.html
http://www.heise.de/tp/r4/bild/33/33310/33310_7x.html


 
ME-TV (Bild vergrößern) 

Wenn es um Virtuelle Realität geht, darf natürlich auch das Metaversum von SecondLife 
nicht fehlen. Pixelporn Art zeigte tabulosen Roboter-Pixelmännchen-Sex im Innenraum der 
großen Kirche in Enschede und ernteten dafür ratlose Blicke der Besucher und das eine oder 
andere Schmunzeln.  

An anderer Stelle hatten Enthusiasten in SecondLife ein parallel verlaufendes virtuelles 
GOGBOT in Szene gesetzt, in dem bekannte Vertreter der virtuellen Kunst ihre Interpretation 
von Singularität zeigten, wobei zwei (Second)Live – Auftritte des australischen 
Multimediakünstler Stelarc (7) – besser gesagt dessen Avatar – an Donnerstag und Sonntag 
die Höhepunkte des virtuellen Programms bildeten. Möglicherweise die "transhumanste" 
Performance des diesjährigen GOGBOTs.  

 
SecondLive-Auftritt von Stelarc (Bild vergrößern) 

Die Singularität, eigentlich Ehrengast in diesem Jahr, war an keiner Stelle anzutreffen, weder 
in der echten Welt noch im Metaversum. Vielmehr stehen die Künstler genauso ratlos wie die 
Wissenschaftler auf der Schwelle zum großen Wendepunkt, schauen zum Horizont und 
wissen nicht so ganz, worauf sie warten sollen.  

http://www.heise.de/tp/r4/bild/33/33310/33310_8x.html
http://v2.stelarc.org/
http://www.heise.de/tp/r4/bild/33/33310/33310_6x.html


 
Boersens & Lukacs "Everytime" (Bild vergrößern) 

Der technologischen Singularität am nächsten kam vielleicht Boersens & Lukacs 
"Everytime". Auf einem Monitor ließen die Künstler einen glatzköpfigen und schwer 
derangierten Britney Spears eine traurige Ballade in Endlosschleife trällern und lieferten 
damit die vielleicht beste Prognose einer künstlichen Intelligenz ab: Als ein desorientiertes 
Kunstwesen, das mit seiner eigenen Kreativität nichts anzufangen weiß.  

 
GOGBOT Festival 

Bedauerlich, dass das diesjährige GOGBOT so verregnet war. Übrigens empfiehlt es sich 
dringend, es eher am Samstag, als Sonntags zu besuchen. Sonst erlebt man Enschede als 
Geisterstadt.  

Links 

(1) http://2010.GOGBOT.nl/ 
(2) http://2010.GOGBOT.nl/nl/neverporn-community.html 
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Natasha_Vita-More 
(4) http://www.hidekikanno.com/ 
(5) http://www.crewonline.org/ 
(6) http://2010.GOGBOT.nl/nl/kees-klaassen.html 
(7) http://v2.stelarc.org/ 

http://www.heise.de/tp/r4/bild/33/33310/33310_3x.html


Telepolis Artikel-URL: http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33310/1.html  

 

 

Polderlicht.blogspot.com 
Lichtkunst-festival Polderlicht in Amsterdam bezocht GOGBOT en schreef het volgende op 
hun blog: 

Tevens noemden ze GOGBOT als 1 van de beste exposities van 2010: 

singularity in twente  

 
14.15 uur: een groepje huisvrouwen staart met open mond van verbijstering naar de twee schaars 
geklede doch drukbetatoeëerde Neverporn-actrices die met schokkerige, machinale bewegingen op 
en rond twee ziekenhuisbedden liggen, hangen en staan te performen. We bevinden ons op de Oude 
Markt van Enschede, voor het jaarlijkse Gogbot-festival. Gogbot laat kunst zien die speelt met het 
gegeven dat de techniek een steeds grotere impact op ons leven heeft, en ons uiteindelijk zal 
onderwerpen. Enigszins paradoxaal is daarbij dat die kunst zélf gretig allerlei nieuwe technieken 
omarmt. Dit jaar luidt het thema The Singularity Is Near: het schisma tussen de mens en zijn 
technisch doorontwikkelde Umwelt is nabij. De ondertitel dreigt: resistance is futile, verweer is 
zinloos. 
 
14.30 uur: De Grote Kerk is het hart, of moeten we zeggen de pacemaker, van het festival. We zien 
allerlei projecties, machines en installaties die merkwaardig genoeg goed passen tussen de religieuze 
ornamentiek, de kroonluchters en het gigantische pijporgel. Sommige werken vinden we beter dan 
andere, en van een aantal begrijpen we niet veel, maar dat maakt niet uit: de algehele sfeer in de 
kerk is lekker gothic en bevalt ons uitstekend. We zijn erg gecharmeerd van Adri Schokker's ME TV, 
een eigentijdse -zij het wat krakkemikkige- hommage aan video-pionier Nam June Paik's TV Buddha. 
 
16.30 uur: Museum Twentse Welle ruimt -net als het nabijgelegen Rijksmuseum en nog een paar 
culturele instellingen- een plekje in voor Gogbot. Hier draait een selectie uit de oogst aan 
eindexamenfilms van verschillende Nederlandse academies. Na drie films trekt de suppoost de 
stekker er uit: sluitingstijd. Jammer, want wat we hebben gezien smaakt naar meer. Met name De 
Niet Begrepene, een documentaire over een drukke autist met de naam Dirk Zeldenrust(!) is erg 
boeiend. 
 

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/33/33310/1.html
http://polderlicht.blogspot.com/2010_09_10_archive.html#8044476650793820098
http://www.neverporn.com/
http://2010.gogbot.nl/nl
http://2010.gogbot.nl/nl/adri-schokker.html
http://www.paikstudios.com/gallery/1.html
http://www.twentsewelle.nl/
http://www.rijksmuseumtwenthe.nl/


17.00 uur: Tetem is één van de laatste stukjes Roombeek van vóór de grote vuurwerkramp. In deze 
kunstruimte annex rafelrand staat nog meer eindexamenwerk opgesteld, in de vorm van geluids- en 
lichtinstallaties en allerlei 'onzin-machines'. Hoewel ook deze expo een paar mindere goden bevat, is 
het sfeervolle geheel een bezoekje méér dan waard. Erg leuk is Small Talk, de rode en groene 
tuinkabouterinstallatie van Daniël Maalman. Van diezelfde Maalman is ook de Black Box, waarin 
bezoekers één voor één plaats kunnen nemen voor een 'film voor de oren' (met keuze uit drie 
varianten.) De grootste verrassing bevindt zich in een klein, donker hoekje en heet Frequency Creates 
Matter. Dit hallucinerend licht- en geluidsobject van Katarzyna Gajewska lijkt nog het meest op een 
hyperactieve zeeanemoon. 
 
19.00 uur: ook de innerlijke mens behoeft zo zijn input en dat brengt ons naar een Italiaanse eettent. 
Als we de bestelling hebben opgegeven aan de toog krijgen we een futuristisch ogende buzzer mee 
naar onze tafel. Ten teken dat het eten klaar is begint het ding vervaarlijk grommend over de tafel te 
schuiven; rode LED-lampjes flitsen kwaadaardig aan en uit. Die singularity is inderdaad behoorlijk 
near... 
 
22.00 uur: we zijn weer terug bij de Grote Kerk. Op een aanpalend podium wordt een stevige portie 
speedcore geproduceerd: diepe bassen dreunen over het eeuwenoude plein, vette beats botsen 
tegen de rustieke gevels. Vóór het podium gaan de handen de lucht in bij de zoveelste auditieve 
climax. Gogbot-opperhoofd Kees de Groot parkeert zijn punkfiets, bekijkt het schouwspel, en ziet dat 
het goed is. 

 

  

http://www.tetem.nl/
http://www.oneentity.nl/daniel.php
http://www.planetart.nl/


 

Hiernaast waren er diverse publicaties in dagbladen (Parool, NRC next etc), uitgaanskalenders, flyers en online 

media die zorgden voor nieuwsgierige bezoekers. Het Volkskrantgebouw werd 2 keer genoemd dit jaar in de 

New York Times, de eerste keer vanwege de hippe area en de 2de vanwege een workshop in onze artspace. 

Onze preview exposities met o.a. Anke Eckhardt en uitdiepingen van het thema Technologische Singularity, en 

ook pixelporn, etc (eigen budget, zit niet in de GOGBOT begroting). 

Een willekeurige selectie scans: 
New York Times 
NRC Next 7 redenen om uit te gaan (diverse malen) 
Stadsblad Oost-Watergraafsmeer 
Volkskrant 
De Gelderlander 
Algemeen Dagblad 
NRC 
Tubantia / Twentse Courant 
Roskam 
MetropolisM 
Parool 
EPPO jongerentijdschrift  etc etc etc 
 



 

 

     



  

 



Parool



 

Kunstbeeld 



    

 



  



 





NRC 

 

 Volkskrant        LiveXS 



 

VPRO gids 

(Onderstaand overzicht is nog zonder de tijdschriften, buitenlandse en online media) 



Euroclip- scans van aantal dagbladen en tijdschriften 

Let op: toont alleen de EERSTE pagina. VPRO gids was bv 2 pagina’s full-colour, etc. 
 

 

 

 





 

  



 



Hiernaast ook artikel verschenen in Holland Herald, het magazine dat passagiers van KLM in 
het vliegtuig te lezen krijgen, met tips voor bezoek aan Nederland: Het GOGBOT festival, met 
kleurenfoto van Daan Roosegaarde’s werk. 

En het radio interview dat in Los Angeles werd uitgezonden, en nog steeds per Podcast terug 
te luisteren is, via Solipsistic Nation. Naast een interview van 15 minuten met de directie van 
GOGBOT plus een aantal audio previews van acts, kende het programma ook diverse andere 
interviews met bekende filmregisseurs:  
http://www.last.fm/user/solipsisticast/journal/2010/09/05/3w8dx0_solipsistic_nation_no._
205:_grooved  / http://solipsisticnation.com/?p=543   

 

  

http://www.last.fm/user/solipsisticast/journal/2010/09/05/3w8dx0_solipsistic_nation_no._205:_grooved
http://www.last.fm/user/solipsisticast/journal/2010/09/05/3w8dx0_solipsistic_nation_no._205:_grooved
http://solipsisticnation.com/?p=543


 





 

 

 



 

 

  



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bands als EPROM maakten promofilmpjes van hun optreden bij GOGBOT. 

 

 

 



En de honderden online foto’s en video’s geupload op flickr, YouTube, vimeo, etc: 

  



 

 

 



 



 

 

En zo zijn er nog meer websites met aankondigingen, verslagen, discussies, oproepjes om samen te 
reizen, geklaag over dat  de laatste trein van Enschede naar Zwolle al om half 11 vertrekt, etc. 

 

@bruces http://www.gogbot.nl/ *Gogbot 2010: Singularity. Folks, the Dutch 
counterculture cannot get any more messed-up than Gogbot. 

Bruce Sterling @ WIRED: 

*Maybe it’s just me, but I don’t think Holland can get any cooler and more out-
there than a ’synthetic aesthetics salon.” It can get grungier, like if you’re 
hanging out at GOGBOT, but it can’t get any cooler. 



 

 

5 berichten op WIRED.com over GOGBOT 2010, o.a.: 

 

 

 

 

Zelfs onze flickr-set GOGBOT 2010, bleek de moeite waard om over te schrijven op WIRED: 



 

http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/05/these-duct-taped-dutch-cyborgs-are-making-
my-weekend/ 
http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/06/here-comes-gogbot/ 
http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/08/gogbot-2010/  
http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/10/bruce-sterlings-flickr-tags/  
http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/10/synthetic-aesthetics-salon/  

Onze GOGBOT 2010 flickrgroep, met 292 bijdragen: 

 

 

http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/05/these-duct-taped-dutch-cyborgs-are-making-my-weekend/
http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/05/these-duct-taped-dutch-cyborgs-are-making-my-weekend/
http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/06/here-comes-gogbot/
http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/08/gogbot-2010/
http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/10/bruce-sterlings-flickr-tags/
http://www.wired.com/beyond_the_beyond/2010/10/synthetic-aesthetics-salon/


   

 

Waarderingen op Partyflock (geschreven na afloop van het event):

  



 

 

timbob – Wauw 
Alva Noto was echt een intens concert. 

duurde maar een uurtje, maar ik was ook helemaal verzadigd daarna. geweldige opbouw van de 
muziek, mooie visuals die samen met het geluid een geheel vormde.. 

zeer blij dat ik 2 x 2 uur heb getreint, en tot 5 uur 's ochtends moest wachten om hem te zien   

JackHerrer - Had vanavond wel willen gaan, alleen heeft Enschede nog een spoorboekje van voor de 
eerste wereldoorlog. 

http://forum.fok.nl/topic/1523121 

http://mancave.conrad.nl/dirty-electronics-1-bouw-je-eigen-instrument/ : 

1. Mark op 13 september 2010  

http://forum.fok.nl/topic/1523121
http://mancave.conrad.nl/dirty-electronics-1-bouw-je-eigen-instrument/


 

+2 

Dat was wel een leuke dag zo, erg tof ook hoe gezellig het was 
onderling. Heb op de zondag ook nog eens de workshop van die 
duitsers gedaan. Atari Punk Console, Therrormin (optische theremin 
met tot 6 voices) en een cracklebox op een plaatje. 

Meer componenten, geen gaatjes (dus alles OP het plaatje solderen) en 
een wat meer chaotische workshop. Het resultaat mag er zijn though! 

De workshops op gogbot waren dus wat mij betreft een groot succes! 
 Reageer  

1. Martijn (redactie) op 13 september 2010  

 

0 

Hi Mark… Was echt een top dag zaterdag. John wist het 
leuk te brengen en de groep was idd gezellig. Heb zelf 
ook nog ff overwogen om zondag die andere workshop 
te doen maar helaas geen tijd. 

Tof dat jij ‘m wel nog kon doen. Heb je er toevallig foto’s, 
video’s of geluid van? Ook leuk om hier te posten. 

En heb je zelf nog coole projecten die leuk zijn voor onze 
lezers, we horen het graag. Bij Mancave heeft de lezer het 
voor het zeggen dus verras ons. 
 Reageer  

2. Mark op 15 september 2010  

 

http://mancave.conrad.nl/dirty-electronics-1-bouw-je-eigen-instrument/?replytocom=192#respond
http://www.mancave.nl/
http://mancave.conrad.nl/dirty-electronics-1-bouw-je-eigen-instrument/?replytocom=194#respond


+1 

Heb zelf geen beeldmateriaal van die dag, wat ik nog wel 
kan doen is het maken van een foto van het resultaat. 

Ik zal eens kijken of ik een post kan maken met daarin 
enkele kitjes die misschien wel leuk zijn om te maken. 
 Reageer  

2. Dirty Electronics (2): Scream for me Enschede! » Mancave op 13 
september 2010  

 

[...] een eenvoudig oscillatorinstrument om heerlijke elektronische 
piep/knars-muziek te maken (zie deel 1 van Dirty Electronics). Nu is de 
tijd gekomen om als band het grote podium te betreden voor een [...] 
 Reageer  

http://mancave.conrad.nl/dirty-electronics-1-bouw-je-eigen-instrument/?replytocom=207#respond
http://mancave.conrad.nl/dirty-electronics-2-scream-for-me-enschede/
http://mancave.conrad.nl/dirty-electronics-1-bouw-je-eigen-instrument/?replytocom=193#respond


Zoeken op YouTube op GOGBOT 2010 levert 230 resultaten op. 
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“# 

cant wait, 

Drove over form uk last year, going again. Leave 1am wed morning. 

WHOOOO 

freepartysoundsystem 4 maanden geleden 
 

  



Financiële toelichting 
1. Honorarium sprekers en lezingenprogramma zit bij honorarium kunstenaars 

tentoonstellingsprogramma in. 
2. Begroting is nog excl 2.499 euro van KCO (Kunst- en Cultuur Overijssel) voor het 

GOGBOT Talent-stage muziekprogramma in Atak (officiële toewijzing nog steeds niet 
ontvangen, d.d. 31 jan 2011). 

 

 

 

 

GOGBOT 2011 
Voor 2011 haakt GOGBOT in op de onvermijdelijke actualiteit van de Googlization of Everything, met 
een krachtig tentoonstellings- en debatprogramma en daarnaast aandacht voor de nieuwste 
generatie mediakunstenaars uit nieuwe-wereldlanden met vooral Japan (Japanoid!). 

 

 

 

Meer info: 

www.gogbot.nl 

www.planetart.nl 

www.flickr.com/planetart 
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