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http://metropolism.com/reviews/sex‐sells/ 

Sex sells? 

 
 

De Grote Markt in Enschede is dit weekend getransformeerd tot een soort kermis voor de 
kakafonie van beeld en geluid die GOGBOT heet. Het thema van deze tiende editie van het 
festival is ‘erotec’, de relatie tussen seks en technologie. 

De kranten spreken er schande van; seks op een openbaar stadsplein waarbij ook nog eens de kerk 
gebruikt wordt om porno op te projecteren. GOGBOT heeft dit jaar aan media-aandacht geen 
gebrek. De vraag is of het ‘controversiële’ thema een gimmick is of gaat het werkelijk ergens over? 

Het onderwerp is zeker actueel (hoewel, is seks ooit niet actueel?), de relatie tussen technologie en 
seks. Seks is door het internet opeens heel gemakkelijk te vinden, in de vorm van porno natuurlijk, 
maar ook op speciale fora en seksdatingsites. En voor elke fetisj is tegenwoordig een gehele 
subcultuur te vinden op het wereldwijde web.  



Page 6 

 
Sander Reijgers 

Een aantal van de deelnemende kunstenaars onderzoekt dit fenomeen en de invloed die het heeft op 
ons dagelijks leven op een interessante manier. Zoals Sander Reijgers die plastic opblaaspoppen 
heeft getransformeerd tot een serie voetballen, voorzien van een vagina of borsten. Hiermee speelt 
Reijgers in op de geforceerde masculiniteit van de voetbalwereld, die laatst nog in het nieuws is 
geweest vanwege de moeizame homo-acceptatie.  

 
Giles Walker, Poledancers / Mike Free Robo Dj 

Nog opvallender op het festival is de installatie Poledancers/Mike Free Robo DJ van Giles Walker, 
die bestaat uit een dj-robot en twee robots die paaldansen op een aanstekelijke beat, met op de 
achtergrond een pornovideo. Mij doet het meteen denken aan de overdreven seksualiteit van veel 
videoclips, die de robots op een grappige manier persifleren. Maar als je beter kijkt zie je dat de 
robots een bewakingscamera als gezicht hebben. Dus terwijl je je vergaapt aan sexy bewegende 
robots, wordt je zelf onopvallend vastgelegd.  
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Het probleem met bijvoorbeeld deze installatie is wel dat hij op een openbaar plein staat. Ik heb 
kleine kinderen zien staren naar de beelden. Het onderwerp leent zich niet goed voor een publieke 
plek als deze. Zo stelt het de pornoficatie van de maatschappij niet aan de kaak, maar werkt er zelf 
vrolijk aan mee.  

 
Julika Rudelius, The Highest Point 

De kerk, die trouwens al twintig jaar lang niet meer als gebedsplaats in gebruik is, is daarentegen 
een betere locatie. De vijf biecht- slash afwerkplekken achter gordijntjes – mét doosjes tissues - zijn 
op een goede manier afgeschermd en toch openbaar. De videowerken die er vertoond worden, zoals 
The Highest Point van Julika Rudelius over het vrouwelijk seksleven of Elektrotechniek van Lernert 
en Sander, de videoclip van De Jeugd van Tegenwoordig, zijn interessant en tonen op een ingetogen 
manier verschillende aspecten van seks in onze cultuur.  

In de live performance G.O.D. (Galaxy Orgasm Dildonics) van Global Rez Noise in Second Life in 
de kerktoren wordt de huidige politieke situatie zelfs betrokken; we zien Putin, met een Free Pussy 
Riot-shirt, die van achteren genomen wordt door Obama. Met techniek (en seks) geeft dit 
kunstenaarscollectief dus commentaar op het nu. 
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Global Rez Noise, G.O.D. 

Maar eerlijk gezegd zijn dit maar enkele goede voorbeelden; veel van wat er op GOGBOT dit jaar 
te zien is zegt niet veel over het thema en lijkt erbij gezocht ter opvulling. En dat was niet nodig 
geweest, want het festivalterrein staat al veel te vol met installaties en projecten. Het is daardoor een 
beetje een rommeltje.  

Less is more, ook met porno.  

 
Freerk Wieringa, Het Saksenros 

GOGBOT Festival 2013 
5 t/m 8 september 
Enschede  
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Reacties 
Less is More? dat is precies de mentaliteit waarom NL op gebied van kunst soms minder serieus genomen 
wordt. Kijk naar de barok in Italie, de design en architectuur: more is more!  
Ik geniet ieder jaar van GOGBOT, omdat zij een verademing zijn in het Nederlandse kunstklimaat. Ik ga toch 
niet naar een expo om maar 5 dingen te zien.. dan denk ik altijd: wat is er met de rest van de subsidie 
gebeurd? Overhead?  
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Buurtlink: Buurtbericht 
http://buurtlink.nl/7544TN/enschede/Broekheurne+Ring/5917651/Gogbot+2013+Van+Kerk+tot+tempel+v
an+de+erotiek+!!! 

Gogbot 2013 Van Kerk tot tempel van de erotiek !!! 
door photoboy1960 ( Nikon-Herman) · op 6 sep 2013 om 05:50 · 164x bekeken · 1 reactie 

 



Page 11 

 

Gogbot 2013 Van Kerk tot tempel van de erotiek 

4/5 

Seks of Erotiek Twee werelden en Een grotere contrast is er niet als het gaat om wat er rondom de groter 
kerk en er binnen in gebeurt volgens sommige lieve gelovige mensen onder ons : Maar ik vond het 
allemaal nog wel mee vallen en ik geloof ook van harte: Ik heb geen blote lichaamsdelen gezien die niet 
bestemd zijn om zomaar aan iedereen te laten zien, laat ik het zo maar heel netjes zeggen : Dus ik 
begrijp de ophef dan ook niet goed : Of ben ik te vrij of heb ik het nu mis dat kan ook :  

printstuur doormeld als ongepast 

   Meer buurtberichten 

Reacties op dit bericht 

plaats een reactie 

Nee hoor Herman. Dat zie je juist. En waar wel iets van bloot te zien was stond duidelijk 18+ vermeld. 

NicoV 
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http://www.literairwerk.nl/werk/gogbot‐enschede 

GOGBOT ENSCHEDE 
Gedicht 

 

C.P. Vincentius 

24 aug 2013    1 reactie   155 keer gelezen 

Toelichting van de auteur bij deze versie: 
Het is al weer de tiende versie van Gogbot Enschede, in het weekeinde van 5 september a.s..  

Copyrightkeuze: Volledig copyright 

Werk is leesbaar voor:  iedereen 

• Versie 1 08-10-13 

In eerste zachte herfstdagen rinkelt de stem 

van de houtworm via de afstandsbediening, 

dichtbij of ver weg even helder en rimpelt 

het oppervlak zonder verruwen. 

Terrassen omringen de kerk waar morgen  

het huidige moment is en schaduwen al 

jaren mythe blijken. Bij iedere halte keren  

handen terug en kneden de massa. 

Een bron van plasma licht op en schept  

het menselijk actief; zo hanteert ‘t zilveren  

implantaat vervanger van evenwichtsorgaan. 

Publiek gaat meerdere keren rond. 

Alleen in stalen grijparmen slaapt überrobot;  

op tonen die in verre gangen verdwijnen  
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danst een gemankeerde tango het ongelijk  

van nieuwe ontdekkingen ovaal. 

Metamorfose plooit rood, via paars naar  

lila, rose; tussen de cadens van lichtgolf  

en lamp zoekt het signaal de trilling op. 

Techniek ademt bijna persoonlijk. 

Ontkleed keert het taboe haar nat naakt,  

bukt, grijnst tussen haar benen, knipoogt  

en mondt uit in meditatie die het geluid  

haar snelheid en gehoor ontneemt. 

Een tentenkamp op de Oude Markt trekt  

kijkers op zoek naar spanning en energie.  

Machines grommen een diep genoegen  

en sluiten verdwazen en zwijgen in. 
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PANORAMA 

Suche starten
 

Kunstfestival Gogbot in Enschede: Porno auf der Kirchenwand 
Umstrittene Kunst in Enschede: Porno auf der Kirchenwand 

Von Benjamin Dürr, Den Haag 

Das Gogbot-Festival in Enschede ist bekannt für ausgefallene Kunst , in diesem Jahr geht es 
manchem aber zu weit: Ein Porno soll auf einen Kirchturm projiziert werden. Die Aufregung 
ist groß, der künstlerische Leiter beschwichtigt: Es sei ein frauenfreundlicher Film. 
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Gemeinsam mit einer lokalen Partei hat er deshalb kritische Fragen an den 
Bürgermeister von Enschede gestellt. Der Bürgermeister, so berichtet es der 
regionale Fernsehsender, antwortete: Die Große Kirche sei nicht mehr als Kirche in 
Benutzung und damit ein normales Gebäude. Man könne also nicht von 
Gotteslästerung sprechen; ein Tatbestand, der in den Niederlanden im 
Strafgesetzbuch stand, bis das Parlament im März erstdie Streichung des 
Paragrafen beschloss. 

Für Gemeinderat Jurgen van Houdt und die Kritiker der Sex-Kunst geht es nicht 
nur um den Ort der Kirche. "Pornos haben im öffentlichen Raum nichts verloren", 
sagt van Houdt. Außerdem unterstütze die Stadt das Festival mit Fördergeldern, 
50.000 Euro bekommt Gogbot von der Stadt Enschede - öffentliche Gelder, die für 
die Porno-Projektion auf eine Kirche gezahlt würden. "In unseren Augen werden 
die Mittel der Gemeinde hier nicht für die Gemeinschaft eingesetzt." Deshalb 
fordert die Christen-Unie, im nächsten Jahr kein Geld mehr an das Festival zu 
zahlen. 

Kees de Groot, der künstlerische Leiter des Festivals, fürchtet solche Drohungen 
nicht und sagt das auch: "Die Christen-Unie hat nur zwei Sitze im Gemeinderat, 
und die großen Parteien finden gut, was wir machen." Gogbot gilt als innovativstes 
Kunst-Festival der Niederlande, Enschede will sich damit als Kunststadt für junge 
Besucher aufstellen. 

Das Wort Porno sei sowieso falsch in diesem Zusammenhang, sagt de Groot. Es 
gehe um einen frauenfreundlichen Porno, sogenannte Porna. Es würden Fotos und 
Filmchen gezeigt, man werde Brüste und Pos sehen und sachte Bewegungen, die 
auf Geschlechtsverkehr hindeuten. "Es sind keine harten, expliziten Szenen, alles 
bleibt im Rahmen des Erlaubten", sagt Kees de Groot. "Aber wir gehen an den 
Rand." Dazu werde es eine Lesung einer Autorin geben. 

Die Veranstalter nennen es Kunst 

Es geht in den Veranstaltungen und Ausstellungen um Film, Bezahl-Fernsehen, 
das Internet und wie die Technik die Sexualität verändert hat. Gogbot in Enschede 
widmet sich vier Tage lang diesem Zusammenspiel von Technik und Sex. Dass es 
Aufregung darum gibt, habe er erwartet, sagt der künstlerische Leiter de Groot. 
"Wir leben aber im Jahr 2013, Sex findet überall statt: in der Werbung, im 
Internet, auf Plakaten." 
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In Enschede wird seit Tagen über das Kunstprojekt diskutiert. Manche nennen die 
Kritiker prüde und religiös überempfindlich. 

ANZEIGE 
Der Journalist und Autor Anton de Wit aus der Nachbarstadt Nijmwegen schrieb 
heute in seinem Blogüber die "merkwürdige Begründung", mit der sich die 
Gemeinde aus der Verantwortung stehle: Eine Kirche bleibe immer das Haus von 
Gott. "Dass er keinen Besuch mehr bekommt, bedeutet nicht, dass der Gastgeber 
nicht mehr zu Hause ist", schreibt de Wit. Es sei ungerecht, über Kritiker 
herzufallen und sie als prüde zu beschimpfen. Gerade sie würden schließlich für 
den Wert und die Wertigkeit von Sex eintreten. 

Ein Sprecher der Gemeinde verteidigt das Vorgehen. Geld werde für viele 
verschiedene Kunstprojekte gezahlt, so dass möglichst viele unterschiedliche 
Gruppen angesprochen würden. Gogbot sei ein Teil davon. Ein Sprecher erklärte, 
man prüfe die Anfragen nicht inhaltlich. "Sonst wäre es überwachte und zensierte 
Kunst." Im Vorfeld greife man deshalb nicht ein. "Geschaut wird nur hinterher, 
wenn sich jemand beschwert oder die Gesetze übertreten werden." 

Gut möglich, dass Gemeinderat Jurgen van Houdt genau das tun wird. Er hat nach 
dem Festival im vergangenen Jahr schon kritische Fragen gestellt. Damals 
entblößte eine Gruppe Femen-Aktivisteninnen ihre Oberkörper. 
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Veel hits, was reactie op de aankondiging van het thema van GOGBOT.  

En talloze sites die dat weer delen, 
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'Ideas Waiting To Happen' brengt innovatieve samenwerking tot stand tussen wetenschap en 
design. In een serie van vier bijeenkomsten in Utrecht vertellen wetenschappers over de 
nieuwste mogelijkheden. Ontwerpers tonen inspirerende projecten. Visionairs introduceren 
toekomstscenario's die we willen vermijden of juist tot stand brengen. Dat is nog maar het 
begin, de input voor het échte werk! Want vervolgens worden er samen nieuwe toepassingen 
voor nieuwe technieken bedacht, en onverwachte nieuwe samenwerkingen. Op de laatste dag 
worden de beste ideeën gepitcht en de allerbeste beloond. Het gaat om ideeën die nu pas 
denkbaar zijn vanuit een inzicht in de nieuwste technische mogelijkheden en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Wat is de volgende stap? 

Op vier woensdagen in mei kwamen techneuten, wetenschappers, creatieven en visionairs 
bijeen bijImpakt om zich te laten inspireren door drie thema’s. ‘s Middags was de vloer voor 
telkens drie top-sprekers die voor de inhoud en de nieuwste inzichten zorgden die, In het 
middagprogramma namen we kennis van de laatste mogelijkheden, door drie topsprekers. Na 
een goed diner volgde het echte werk in de brainstorm, waarin de nieuwe mogelijkheden 
werden toegepast in de meest uiteenlopende ideeen.  De laatste woensdag stond in het teken 
van het uitwerken van de ideeën in organisch gevormde teams en pitchen voor de prijzen.   

 

 

Alle prijswinnaars zullen exposure krijgen tijdens de Nacht van de Kunst en Wetenschap in 
Groningen en het GOGBOT festival, in Enschede. De eerste editie van Ideas Waiting To 
Happen werd afgesloten met een feestelijke borrel waarbij direct alweer verder na werd 
gedacht over de doorontwikkeling van de prijswinnende ideeën. 

http://www.ideaswaitingtohappen.com/series1/report/index.html 
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Ed Step 
September 6 

donkere wolken pakken zich samen, de toorts van god slaat toe. Enschede is verdoemdnde porna van #gogbot wreekt 
zich. Er staat ons nog maar 1 ding te doen. Gogbot bezoeken en sterven. Voorlopig ga ik eerst een Chouffe halen in het 
café. 
Het bier wordt niet zo warm geserveerd....... 
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• 17 reacties 
Von Lippen  Ik kan het heel goed begrijpen...als ze dat bij een moskee hadden gedaan dan was waarschijnlijk de hele moslim gemeenschap actie gekomen... 
Ben totaal niet gelovig maar vind het respectloos naar de gelovigen!!!!... 

o Eddy de Vries  Mijd ie z`n vrouw ook,of doet ie het met een blinddoek om. 
  

Bart  Eddy de Vries Zeer flauwe opmerking. Dat er verschil is tussen sex binnen en buiten een huwelijk zul jij misschien ook wel begrijpen? Als deze man tegen 
sex buiten het huwelijk is (en dus ook tegen porno), is hij alleen maar consequent als hij dat mijdt. 

Guest  Eddy de Vries Nee maar hij zou het ook niet midden op de oude markt doen, dan ging hij namelijk een nachtje de cel in, vanwege onzedelijk gedrag ! 
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marge @Grondstof, zelf ben je te geniepig om je naam te noemen en hoe kom je aan deze "waarheid", wanneer het in het geniep gebeurt ? Beetje zielig en totaal 
niet relevant voor dit onderwerp. Het gaat nml om het besteden van ons gemeenschapsgeld. Daar waar subsidies op 
bibliotheken/sportaccomodaties/schoolzwemmen (en zo is er een hele reeks meer te noemen waar de inwoners van Enschede -en voornamelijk de minder 
bedeelden onder ons- wel baat bij zouden hebben) worden geschrapt, krijgt dit project waarvan de kunst zo platvloers is dat ze een kerk nodig hebben om zich 
boven de massa uit te kunnen heffen, een subsidie van € 50.000,00. Verder is met modder gooien wel erg makkelijk, ook jij denkt met het maken van 
vernederende opmerking over een ander, zelf hoger te kunnen staan. 

Harm Lekker weg blijven uit de binnenstad Jurgen. Gelukkig leven we in een democratie waarin vrijheid een groot goed is. Vroeger was door toedoen van de " 
fiennen" een blote tiet een groot taboe. De christenunie zou de morele klok graag 40 jaar terug draaien en hun enge gedachten weer aan ons opdringen. Ze 
vergeten dat ze een hele kleine minderheid zijn in Nederland ,die veelste lang cultuur en mensen hebben onderdrukt door middel van hun geloofsovertuiging. 
Als overtuigd atheïst kan ik mij ergeren aan de opdringerige wijze van het geoof opdringen aan anders denkenden. Bij de CU heerst er geen respect voor de 
opvattingen van een niet christen. Geloofsovertuigingen zijn een rem op de vrijheid van het individu. Als niet gelovige moet ik mijn leven voortdurend aan 
passen aan de moraal van de christelijke minderheid in Nederland. Een kleuter partij met een ontzettend grote mond dat is de CU. 

Jansen  Harm Amen... ;) 

Von Lippen Ik zie zelfs reclame borden langs de A1 bij enter van gogbot....gesubsidieerd door gemeente Enschede... die zelf de wildgroei van reclamebroden wil 
tegengaan?????? 

 
grondstof Ach wat is dit voor nieuws? 
Wij weten toch al lang dat christelijken alles in het geniep doen? 
Helaas gaat dat dan vaak niet volgens de geldende regels van fatsoen, maar dat ziet meestal niemand. 

Jansen Precies Van Houdt, daar sla je de spijker op z'n kop: je hóéft er niet naar te kijken. Het is ieders vrije keus om wel of niet naar de binnenstad te gaan. Dit 
in tegenstelling tot dat achterlijke klokkengelui van jullie, dat ik elke zondagochtend verplicht aan moet horen. 
Oh en voor ik het vergeet: voor 't geval je in de toekomst weer eens porno in relatie tot kinderen (zie vorige artikel) onder de aandacht wilt brengen, doe je er 
wellicht verstandig aan eerst eens in je eigen kring aan de slag te gaan. 

 
tegenwind  Jansen Maar die vier dagen Gogbot kost 50.000 euro @Jansen,en 52 zondagen klokkengelui heb je gratis. Daarbij is het jou vrije keuse om in de buurt 
van een kerk te gaan wonen of niet. Je hoeft er niet naar te luisteren. 
Oh en voor ik het vergeet, van Houd wilde in eerste instantie de subsidie ter discussie stellen En wat je verder uitkraamt is bijna smaad. Ter info, hier schrijft 
een goddelose 

Jansen  tegenwind Beste "Goddelose" (goddelose en keuse schrijf je nog altijd met een z): Gogbot spreekt mij ook niet aan. Toch ken ik veel mensen die er elk 
jaar met heel veel plezier naar toe gaan. Bij een stad die techniek en innovatie hoog in 't vaandel heeft past zo'n festival en dat mag best gewaagd zijn. Het sluit 
ook nog eens prima aan op de introductieweken van de Hogeschool en Universiteit. Persoonlijk vind ik Gogbot minder gewaagd en shockerend dan de gay 
parade in Amsterdam. Dat het jouw smaak niet is (en ook niet de mijne) wil niet zeggen dat anderen er geen plezier aan (mogen) beleven. Er zullen best 
moverende redenen zijn geweest om die subsidie te verstrekken. En zo worden er nog veel meer evenementen gesponsord waar je mij ook niet tegen komt, maar 
ieder zijn ding. Waar het mij om gaat is dat Van Houdt in een eerder artikel de subsidie ongepast vond omdat er mogelijk tere kinderzieltjes beschadigd zouden 
worden. En als er nou één partij is die omtrent dat onderwerp de toon zou moeten matigen, gezien de recente maatschappelijke discussie, dan is het de CU wel. 
Zoek even in het woordenboek na wat smaad precies betekent en redigeer jouw bericht daarna s.v.p. 

Apenkop  Jansen • Anders dan bij laster gaat het bij smaad niet per se om beschuldigingen die onwaar zijn. Vaak worden de beschuldigingen zo veel mogelijk 
opgeblazen om het slachtoffer zo veel mogelijk aan de schandpaal te nagelen. Het hoeven niet per se strafbare feiten te zijn waarvan het slachtoffer wordt 
beschuldigd; overspel of afwijkende seksuele voorkeuren kunnen zich ook lenen voor smaad. Volgens wikepedia.... 

tegenwind  Jansen •Met wat tikfouten,waar je me overigens terecht op attendeerd, blijft mijn mening,MIJN mening. Wat de subsidie betreft is het volgens mij niet 
het goede moment om daar nu dit bedrag voor uit te trekken. ,,Smaad,, hoef ik niet op te zoeken want dat is mij wel duidelijk,daarom dus heel voorzichtig 
geschreven ,bijna smaad, 
Een goed weekend gewenst. 

 
marge Harm bij de vorige reactie werkte het toetsenbord niet echt mee, moet natuurlijk zijn @Harm 

Harm mi ontkent een atheist het bestaan van een god(heid) en ontkent hij niet het bestaan van morele normen en waarden.Verder blijkt uit uw reactie dat de CU 
zijn kracht ergens anders vandaan moet halen dan van  
haar grootte of haar grote mond (dit is iedere partij nml gegeven) 

 Florijntje Toch een politicus die laat zien dat er morele en religieuze normen zijn, die hij wil nakomen. En dat lijkt mij toe , dat ie een uitzondering is. Vaak 
kunnen we bij politici maar weinig herkennen van iets dat zou kunnen duiden op principes. Deze manis dus een uitzondering. 
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• 18 reacties 

 
Guest  Ik ben helemaal geen christengekkie of iets in de zin, echter porno projecteren op een kerk in de openbare ruimte heeft niets met kunst te 
maken. Dat is puur provoceren en aandachtsgeil zijn (sorry voor het woord). Ik ben groot voorstander van alle vrijheden die we hebben verworven, 
echter dit soort uitspattingen van onze centen in onze openbare ruimte slaan nergens op. 

Doe dit in een afgesloten park en laat mensen entree betalen, zullen we wedden dat Gogbot dan geen volgend jaar zou meemaken. En waarom niet, 
omdat mensen niet betalen voor rommel. (althans niet vrijwillig, zie subsidie) 
 
Guest  De kerk op de oude markt heeft niets meer met geloof te maken.  
Het geloof is er al uit.  
Het is dus een doodgewoon publiek gebouw, geschikt voor wat dan ook. 

 
Guest Als we dan toch voor de lol domme aannames maken: Leg mij dan eens haarfijn uit waarom ik er zo vreselijk veel moeite mee heb als iemand 
een lijk verkracht ? 
Daar heeft u in uw lijn van redeneren ook een verklaring voor dat kan niet anders, en kom nou niet met daar hebben we het niet over. Het gaat om uw 
denkwijze hierin. 
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Xander  Guest Als je daar uitleg voor nodig hebt, dan ben je gewoon een viespeuk. 

Guest  Xander  Als de essentie uit het voorwerp is, verliest het haar status en mag je er alles mee doen, dat zegt u zelf. 

Dan trek ik hem graag breder om te zien hoe doordacht uw inzichten zijn, nou het bleef bij een loze kreet, haal dat sir maar van uw naam weg die titel 
verdient u overduidelijk niet! 
 
Bamibal ik ga wel even kijken, gratis een harde pornofilm kijken geprojecteerd op de kerk! Enschede is weer eens goed bezig, leuk als je van het 
weekend met je kinderen erlangs loopt 

 
Von Lippen @disqus_rdjchnofp7..ben het helemaal met je eens... laat dit evenement op een afgesloten plaats vinden.. zonder subsidie!! 

GewoonWillem  

Doet me beetje denken aan pussy riot. Deze 'rock groep' was erg provocerend in een kerk bezig. Werd er terecht door veroordeeld en toen moest je het 
Westen eens horen. Nu projecteer je alleen maar 'porno' op een kerk en dan ontstaat er zoveel beroering. 
 
Gerrit Tijhof is er wel iemand hier die weet wat er precies geprojecteerd gaat worden op de kerk of loopt iedereen weer gewoon achter bovenstaande 
berichtgeving aan? M.a.w. we kunnen weer de aloude discussie beginnen: wat is porno? 

Guest  Gerrit Tijhof niemand weet hier iets. Gisteren even geweest en het was een mini projectie van twee meter breed en hoog. Stelde niets voor. Ook 
werd er geen porno afgespeeld, maar iets wat er op leek. 

spotter 50000 euro verspillen aan zoiets? 

Apenkop  spotter  Bijna een volledig jaarsalaris van een stratenveger oid. Kunnen we daar dat geld niet beter aan besteden....? 
Onder het mom van Zet Enschede op de kaart wordt er behoorlijk wat (belasting)geld zinloos over de balk gesmeten. Filialen van bibliotheken 
worden gesloten om maar iets te noemen, en ergens zit er volgens mij ook nog een link tussen cultuur en de bibliotheken. 

ppmsz  Apenkop Zo, laat mij even de vacature voor straatveger zien waarmee ik een loon van €50.000,- per jaar verdien. Dat is €4.166,67 per maand. 
Netto, bruto, maakt me allemaal niet uit. Waar kan ik tekenen? Ik begin direct! 

Apenkop Lolbroek, de bedoeling zou duidelijk zijn. Ze kunnen beter iemand in dienst nemen tbv algemeen nut dan geld over de balk te gooien met 
controversiële kunst, of wat daar voor door moet gaan. Mijn part 2 stratenvegers, al dan niet part timen. Of een medewerkers voor een bibliotheek of 
.... Vul zelf maar wat in. 

Apenkop Ja en omdat ik kan nadenken voeren we niet alle subsidies af.... Maar kijken we wel goed waar het aan besteed wordt. 

 
Guest  Apenkop ik ben trots op je 

Guest Kom maar op met de porno! Projecteer het overal maar op waar je ruimte vinden kan. 

Maar los van de porno projecties... Gogbot is één van de pareltjes van Enschede. 

De porno projecties zijn maar van een enkele kunstenaar. Elk jaar is Gogbot een fantastisch spektakel. Volgend jaar zal er een ander thema zijn. 

Even doorbijten jongens. Kunst is soms provocatie. Geweldig. Je kunt je starre verschimmelde hersenen bijna horen ratelen. Eindelijk krijg je weer 
het gevoel dat je leeft. 

Ik betaal graag entree voor Gogbot. Geweldig. Ik betaal ook graag extra belasting, zodat ze het nog groter kunnen organiseren.. het liefst tot in mijn 
woonkamer. 

Waarom is er altijd zoveel gezeur als een paar naakte lichamen gevuld worden met penissen en dildo's? En waarom lopen mensen met hun kinderen 
s'nachts door de stad? 
En waarom wordt uberhaupt het 'kinderen' argument erbij gehaald? 
Zijn jullie onderontwikkeld ofzo? 
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A CHANGE OF CONSCIOUSNESS 
MENU 
SKIP TO CONTENT 

http://hacker0843070.wordpress.com/2013/09/17/gogbot/

September 17, 2013 by nadjageskus 

GOGBOT 

“EROTEC is het thema waarbij de relatie tussen sexualiteit en technologie uitvoerig en prikkelend wordt 

onderzocht. De deelnemers aan GOGBOT 2013 onderzoeken de relatie tussen technologie en de groeiende 

behoefte aan instant fysieke bevrediging, en met name de rol van erotiek, sensualiteit en sexualiteit in onze 

(electronische) cultuur. Sex is de digitale content  #1 op het internet. De verschuiving van taboes, 

rolpatronen, ontstaan van nieuwe relaties, nieuwe sociale netwerken, subculturen, medische en esthetische 
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manipulatie van het menselijk lichaam,! de kracht van de commercie, invloed van de media, de populaire 

cultuur is voortdurend onderhevig aan verandering. Wat gold gisteren, wat vandaag, en hoe gaan wij daar 

in de (nabije) toekomst mee om?” 

We kregen in de uitleg te horen dat het thema dit jaar Porna was. Vrouwvriendelijke porno. De eerste vraag 

die me te binnenschoot was; ‘Wat wordt dan precies verstaan onder vrouwvriendelijk?’ Dat zocht ik dus 

even op. “Vrouwen kiezen dan wel voor mooie vrouwvriendelijke porno, ook wel porna genoemd. De eisen 

die we daaraan stellen zijn duidelijk: exit met slecht acteerwerk, nepgekreun en gigantische siliconenborsten. 

Wat we wel willen zien? Het liefst gewoon een man en vrouw die samen genieten van seks. Daarnaast vindt 

een derde het ook leuk om te kijken naar twee vrouwen die met elkaar bezig zijn. Op de derde plaats staat 

een trio met twee mannen en een vrouw. Veel mannen zien qua porno graag een trio met twee vrouwen, maar 

die is helaas voor hen het minst populair.”  

Ik had het boekje ook al doorgebladerd en wat kunstenaars opgezocht. Sommige projecten begreep ik niet 

helemaal. Neem nou bijvoorbeeld Hester Scheurwater, zij maakt elke dag een erotisch zelfportret. Maar als 

je door al die zelfportretten bladert, begin je toch een beetje het gevoel te krijgen dat haar inspiratie een 

beetje opraakt. De poses die ze aanneemt zijn vaak hetzelfde, maar op een andere locatie. Ook heeft ze bijna 

altijd een panty aan. En ik kan eigenlijk niet echt de reden vinden, waarom ze dit nou doet. Voor mij niet 

zo’n interessant project. 

Andere projecten spraken me dan wel weer heel erg aan. Bijvoorbeeld die van 

Erwin Olaf. Zijn project gaat erover dat vrouwen zich zo laten toetakelen door 

plastische chirurgie, dat over een aantal jaar het ideale beeld totaal is 

veranderd. Dat wat nu mooi is, dan zo ver is doorgevoerd dat we helemaal niet 

meer te herkennen zijn. Een compleet vervreemdend toekomstbeeld. Dit 

concept spreekt me dan weer heel erg aan en ik vind t ook echt onwijs gaaf 

uitgevoerd. 
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Maar goed, nog altijd wist ik niet precies wat me te wachten stond, dus gewoon maar naar Gogbot toe gaan 

en we zien wel! 

 

Buiten zie je eigenlijk nog vrij weinig. Er rijdt een robotpaard rond, je ziet een reusachtig pistool ronddraaien 

en er staan wat paaldansende robots. Valt mee toch? Wel vroeg ik me enigszins af wat een robot paard te 

maken heeft met erotiek. En wat blijkt, het paard heeft ook helemaal niets te maken met erotiek. Het gaat 

over link tussen hedendaagse kunst en het culturele erfgoed van Twente. Wat doet het dan op Gogbot, geen 

idee! Maar ik vond het wel een interessant kunstwerk, omdat het compleet uit zichzelf bewoog en gewoon 

over het complete terrein rondreed. 

Eenmaal binnen schrok ik me eerst half te pletter. Voor me liep Arantxa. Ze liep het hoekje om en gilde 

dusdanig hard, dat de halve klas schrok. Om het hoekje stond namelijk een vrouw met een witte jas, hoge 

laarzen, een gasmasker, plumeau en een vibrator. Ik vond het grappig om te zien hoeveel mensen hier echt 

ongemakkelijk van werden. Vrijwel iedereen ontweek haar en wilde absoluut niet door die vibrator of 

plumeau aangeraakt worden. 

 

Sommige kunstwerken vond ik echt onwijs 

gaaf gemaakt. Zoals de maskers van Rein 

Vollenga. En bij sommige, kwam bij mij de 

vraag op; ‘Wanneer is iets kunst en wanneer 

gewoon porno?’. Zoals Global Rez Noise. Als 

je op internet even zoekt, kun je dit volgens mij 
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ook gewoon vinden. Een soort pornografische Sims poppetjes die seks met elkaar hebben. In een van de 

koepels was ook zoiets. Ik weet de naam van de kunstenaar alleen niet meer. Je kwam binnen in de koepel. 

Het eerste wat opviel was de seksknuffel die op de grond lag en de vitrines. Aan de linkerkant waren 

beeldschermen, met beelden die ik niet echt als kunst kan beschouwen. Er werden vrouwen hard 

gepenetreerd door een robot met een vibrator eraan. Vrouwvriendelijk? Niet echt. Volgens mij gewoon 

pornobeelden. Zet ze op internet en het verkoopt als een lopende trein. 

 

Ik vond het leuk dat we naast de locatie grote kerk ook nog naar andere locaties gingen. We gingen ook naar 

een locatie die niets te maken had met Gogbot, maar ik vond wel dat hier interessante werken stonden en ik 

kreeg er wel inspiratie van! Bij Tetem stond wel een gaaf werk van Margriet van Breevoort. “Surrealistisch 

en tegelijkertijd levensecht. Met haar werk doet Margriet van Breevoort een poging de grens op te heffen 

tussen deze tegenpolen, het surreële en het reële. Ze wil hiermee de toeschouwer op het verkeerde been 

zetten en hem voor heel even laten geloven dat het onmogelijke mogelijk is. Zodoende ontstaat er een fysiek 

onmogelijke situatie met een vervreemdend karakter. De beelden, vaak vertolkt door mensfiguren, zijn 

mysterieus. Ze lijken hun eigen karakter te hebben, maar hebben met elkaar een enigszins in zichzelf 

gekeerde en melancholieke tederheid gemeen.” Ik 

vond het beeld echt zeer indrukwekkend gemaakt. 

Inderdaad surrealistisch en tegelijkertijd levensecht. 

Wel vroeg ik me ook bij dit kunstwerk af wat dit 

met erotiek en techniek te maken had, toch ben ik 

wel blij dat het er stond, want ik vond het een erg 

gaaf kunstwerk. 
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Marissa, Arantxa Sylvana, Eva, Lianne en ik besloten de dag af te sluiten met een cocktail op een 

terrasje.  Een lekker eind, van een vreemde dag. 

 
 

 

 

http://hacker0843070.wordpress.com/2013/09/19/reactie‐op‐de‐christen‐unie/ 

 

•  

•  

•  
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•  

•  

•  

• › 
September 19, 2013 by nadjageskus 

REACTIE OP DE CHRISTEN UNIE 

Ik moet zeggen dat ik de reactie van de Christen Unie wel begrijp. Een vriendin van mij komt uit 
een best wel strenge Christelijke familie. Ik ben wel eens mee geweest naar de kerk met hen. En 
porno is voor hen een gevoelig punt. Ik begrijp dat ze dit dan niet in hun gezicht gegooid willen 
hebben, zeker niet op straat. 

Ik begrijp het, maar ik ben het hier niet helemaal mee eens. Aan de buitenkant is namelijk helemaal 
niets te zien. Alhoewel, een stel paaldansende robots, maar of dat nou echt als aanstootgevend moet 
worden gezien. Je hebt zelf de keuze om naar binnen te lopen en te gaan kijken. Op internet is ook 
een hoop porno te zien, moet het hele internet dan ook verboden worden? Nee natuurlijk niet. Je 
hebt zelf de keuze om dit te gaan bekijken, dat is met het festival net zo. Ook word er duidelijk 
aangegeven waar je alleen als 18+ naar binnen mag. 

Waar ik t alleen wel een beetje mee eens ben, is zijn punt; “Is het programma wel getoetst?”. 
Gogbot beweert namelijk alleen porna te laten zien. Vrouwvriendelijke porno. Ze zeggen zelfs dat 
het haast softporno te noemen is en zeggen dat als er kinderen van 12 jaar binnen zouden lopen, er 
geen aanstootgevende beelden te zien zijn. Daar ben ik het echt niet mee eens. In een van de 
koepels zie je namelijk videobeelden waar een vrouw hard gepenetreerd wordt door een robot met 
een vibrator. Dat noem ik niet echt vrouwvriendelijk en ik ben het er al helemaal niet mee eens dat 
het niet aanstootgevend zou zijn voor een 12 jarige. Als je zo’n thema aan een festival geeft en zegt 
dat het niet aanstootgevend is, vind ik wel dat je de kunst ook echt wel daarop moet selecteren. Trek 
een duidelijke lijn, ‘wat is vrouwvriendelijk?’ en selecteer de kunst daar op. Geef een duidelijk 
beeld aan het publiek. 
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Wat ik wel echt overdreven vind is dat de Christen Unie vindt dat het totaal niet meer gesubsidieerd 
zou moeten worden. Je kunt zelf bepalen of je er heen gaat of niet. Er zijn van de buitenkant geen 
aanstootgevende beelden te zien. Het is een festival wat grenzen opzoekt. Met elk jaar een ander 
thema. Het is kunst. Kunst moet je begrijpen. Kunst moet een ruimte krijgen. 
Al vond ik niet alle kunst even indrukwekkend, even goed, of even interessant. Ik heb zeker een 
bijzondere ervaring gehad op Gogbot. Het zou zonde zijn om de subsidie daarvan af te sluiten. 

 

 

1.  

1. Arne Dus  @aarrnneeSep 28 

RT @GOGBOT: GOGBOT 2014: Spaceship Earth, tips&submissions welkom! zoals deze gave link:... 
http://shrd.by/t7nZjq  

  

0. IsidoraD  @IsidoraDSep 10 

DIY Humanoids lab http://www.flickr.com/photos/partyprincesslovesdrama/9714939991/ … GOGBOT #gogbot http://fb.me/2Hu8oKova  

  

0. Ben Lensink  @benlensinkSep 8 

Hands up. #Gogbot #Enschede pic.twitter.com/oqPsDqX9lZ 
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0. Rosa M☵☲nkmɐn  @rosa_menkmanSep 8 

Trojan polygon horse, rodeo gun and sonic warfare tanker #gogbot https://vine.co/v/h1B6uZVOBiX  
Retweeted by GOGBOT 

  
  

0. Rosa M☵☲nkmɐn  @rosa_menkmanSep 8 

Sonic warfare now has a tanker #gogbot https://vine.co/v/h1BrqXvmaVY  

 Oddstream  @odd_streamSep 7 

Weekendtip! Gogbot, Enschede http://www.gogbot.nl . http://fb.me/2OZNQVlpM  
Retweeted by Doeko Pinxt 
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0. edstep  @edstepSep 5 

Naar opening Gogbot http://2013.gogbot.nl/  erotech de Doors zongen er al over Build me a woman make her ten 
feet tall http://www.youtube.com/watch?v=M30sGud9Yc4 … 

1. Gerrit-Jan vd Berg  @GJBergvdSep 5 

@edstep en dan wish you where here ? 

2. edstep  @edstepSep 5 

@GJBergvd zoiets ja, dream on. 

3. Gerrit-Jan vd Berg  @GJBergvdSep 5 

@edstep http://m.youtube.com/watch?v=7g8_Nt8Q6Gs&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D7g8_Nt8Q6Gs … 

 UT Nieuws  @UTNieuwsSep 5 

Vanavond opent multimediafestival GOGBOT, mét werk van UT-studenten creative technology: 
http://www.utnieuws.nl/nieuws/59166/Studenten_CreaTe_exposeren_lelijke_gipsen_poppen_op_Gogbot … 

 Chantal Harvey  @MamachinimaSep 2 

The Netherlands are preparing for the #gogbot festival - http://2013.gogbot.nl/  

 MediaLAB Amsterdam  @medialab020Sep 2 

Checking out the gogbot website. Awesome installations and performances. #gogbot #Enschede 
Retweeted by Chantal Harvey 

 053 events  @053eventsSep 2 
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1. GOMES  @DJGomes_OiSep 6 

#gogbot13 http://instagram.com/p/d7kPazCY_n/  

2. Marieke Hagemans  @mariekehagemansSep 4 

1/2 Morgenavond opening 4-daagsfestival #gogbot13 met als thema Erotec, een sexy cyberpunkkermis 
waarin kunst en techniek elkaar inspireren 
Followed by Richiebuzz and 4 others 

3.  

1. Stefanie  @stefaniebrinkAug 20 

"@GOGBOT: Paaldansende Gogbots? http://bit.ly/1706CQR  Ze zijn er bij op #Gogbot13" 
Followed by RTV Oost nieuws and 1 other 

1. IsidoraD  @IsidoraDSep 10 

DIY Humanoids lab http://www.flickr.com/photos/partyprincesslovesdrama/9714939991/ … GOGBOT #gogbot http://fb.me/2Hu8oKova  

2. edstep  @edstepSep 8 

#gogbot, ik heb een droge worst. #erotech - http://moby.to/qhyc8a  
Favorited by GOGBOT 

3. edstep  @edstepSep 8 

Tussen de werkzaamheden door, even op en neer naar #gogbot erotech en roomser dan de paus. - http://moby.to/01nbwl  

4. Rosa M☵☲nkmɐn  @rosa_menkmanSep 8 

Trojan polygon horse, rodeo gun and sonic warfare tanker #gogbot https://vine.co/v/h1B6uZVOBiX  
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1. Ben Lensink  @benlensinkSep 8 

Hands up. #Gogbot #Enschede pic.twitter.com/oqPsDqX9lZ 
 

 

 

2. Ben Lensink  @benlensinkSep 8 

Voor jong & oud. #Gogbot 2013 @enschede pic.twitter.com/hBsQyCwWi0 
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Julian Assange spreekt woensdag op OHM, na de @GOGBOT presentatie: 
https://program.ohm2013.org/event/486.html  http://fb.me/IhW1vck0  

 

  



Page 78 

 

Kim van Klaveren 

Gogbot 2013 
POSTED ON SEPTEMBER 20,  2013 BY HACKER0831811 

Mijn verwachtingen voor gogbot waren hoog, nadat er zoveel commotie was gemaakt om dit festival verwachte ik ook echt een 
aanstootgevend beeld te zien zodra ik Enschede zou binnen lopen. Helaas was dit niet helemaal het geval, het festival leek nog niet 
klaar te zijn voor het publiek toen wij aankwamen. Als je zulke hoge verwachtingen schept moet je deze ook waar kunnen maken. 

Desalniettemin waren er wel interessante projecten gepresenteerd, zoals de film van Erwin Olaf of de paaldansende robotten. Ook 
vond ik het erg goed dat er online een platform werd aangeboden, zodat mensen thuis ook deel konden nemen aan het festival. Er is 
op deze manier goed gebruik gemaakt van technologie om het festival interactiever te maken. 
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Beeld uit de film van Erwin Olaf 
De relatie tussen gogbot en hacking was naar mijn mening duidelijk zichtbaar. Gogbot laat mensen nadenken over de veranderende 
wereld waarin we leven en hoe onafscheidelijk de mens is geworden met technologie. Zelfs het meest intieme, seks, wordt beïnvloed 
door technologie. Zo proberen ze dus je denkpatroon te hacken. 

Maar ook de kerk was duidelijk gehackt, deze werd gebruikt voor iets waar het normaal gesproken echt niet voor bedoeld is. Dit werd 
als aanstootgevend gezien en zorgde voor de vele aandacht. 

http://hacker0831811.wordpress.com/2013/09/20/gogbot‐2013/ 

 

 

 

http://www.cultureelondernemen2013.nl/programma/ 
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• Welkom 
• Foto’s 
• Programma 
• Locatie 
• Contact 

Programma 
Het programma is rond! Bekijk het programma hieronder of download het programma-magazine. 

Opening congres 9.30 – 11.15 

Hester Maij, Gedeputeerde Cultuur van de Provincie Overijssel opent het congres samen metJoost Karhof. Aansluitend neemt Ronald van den Hoff, oprichter 

en mede-eigenaar vanSeats2Meet, ons mee naar Society 3.0. Hij laat zien hoe het anders kan en anders moet in onze in razend tempo veranderende 

samenleving. 

Middagprogramma 11.30 – 16.00 

Als deelnemer aan het congres heb je de mogelijkheid om je eigen culturele ‘menu’ samen te stellen gedurende het middagprogramma. We bieden acht 

masterclasses en een aantal expertmeetings aan met uiteenlopende onderwerpen binnen de thema’s financiering, ondernemen, profilering, publiek en 

innovatie. Je maakt zelf een keuze uit de acht masterclasses; later op de middag worden deze masterclasses herhaald zodat je er twee kunt volgen. De 

expertmeetings en extra’s worden tussen de masterclasses door aangeboden, ook hieruit maak je zelf een keuze (mits er nog plek is). 

Masterclasses 

De volgende masterclasses zijn bevestigd; klik op de titel voor meer informatie: 
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• Crowdfunding door Douw & Koren 

• De Geefwet door Dick Molenaar, All Arts belastingadviseurs 

• Inhoud verkoopt! door Flora Verbrugge en Lieke Bisseling, Theater Sonnevanck 

• Waarom cultuur? door Stephen Hodes, LaGroup 

• Gamestorm een online campagne door Erwin Elling, The Wrong Songs 

• Creatiespiraal: van wens naar werkelijkheid door Kameroperahuis 

• Waar liggen de kansen? – Trends in Overijssel door Hans Peter Benschop, Trendbureau Overijssel 

• Geen enkel succes komt onvoorbereid door Martijn Crama – Music United 

• De cultuur moet revanche nemen op zichzelf! door Robin Brouwer, maatschappijcriticus 

• Businessmodel Canvas door Bart Huydts, Art business centre ArtEz 

• Minder subsidie, meer financiering door Bas Sprengers Cutuur-Ondermenen 

Cultuur cafe: Expertmeetings 

Bij het onderdeel cultuur cafe schuif je aan bij een van de expertmeetings. Expertmeetings zijn geanimeerde tafelgesprekken over uiteenlopende onderwerpen; 

met cultureel ondernemerschap uiteraard als uitgangspunt. Wij zorgen voor een aantal inspirerende gasten en een gedreven interviewer. Let op; de ene 

expertmeeting is de andere niet! Van ontspannen luisteren tot zelf meedoen, het kan en mag allemaal. Tot nu toe bevestigd: 

• Expertmeeting programmering podiumkunsten. Gasten: Erik Delobel (poppodium Hedon); Kees de Groot (festival Gogbot) en Anjo de Bont (o.a. 

Deventer op Stelten). Interviewer: Willem Alkema. 

• Expertmeeting musea. Gasten: Ralph Keuning (Museum de Fundatie), Jeroen Ottink (Natura Docet, Wonderrijck Twente) en Otto van der Mieden 

(Poppenspe(e)lmuseum). 

• Expertmeeting cultureel erfgoed (met mini-rondleiding Deventer) 

• Expertmeeting social media voor gevorderden 

• Keynote – Iedereen is onderscheidend, maar hoe val ik op? - Martijn Crama, Music United 

• Kunstenlab en mini ‘catchavond’ 

• Presentatie HRFSTWND 

• Meet & Greet met Voordekunst 

Afsluiting met CULT TV 16.15 – 17.00 

Joost Karhof, bekend van Nieuwsuur en Kunststof TV, is moderator van het congres.Hij sluit het congres af met CULT TV, een geanimeerd 

programma met inspirerende gasten aan tafel, waaronder Ralph Keuning; directeur van Museum De Fundatie, Hester Maij; gedeputeerde van de 

Provincie Overijssel en Kees de Groot, art director van festival Gogbot. Daarnaast brengen talentvolle Overijsselse singer-songwriters hun werk 

ten gehore. 
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1. Korps Mariniers - Bekijk onderwerp - 'Vrouwvriendelijke porno' op ... 
ww.korpsmariniersforum.nl/viewtopic.php?f=215&t=5184  

4 sep. 2013 - 5 berichten -  4 auteurs 

De Christen Unie in Enschede vindt dat de subsidie van het kunst- en techniekfestival Gogbot 
moet worden stopgezet. Dit is een vierdaags ... 

(alleen leesbaar voor abonnees) 

 

Opvallend is trouwens wel dat bij Googlen, ChristenUnie bijzonder veel persberichten over porno heeft 
verspreid. Over een pornofilter, bikini‐posters,kamasutra‐beurs posters, kunst pornofestivals, 

ChristenUnie-SGP wil af van 'porno-posters' Leusden – feb 2013 
ChristenUnie maakt bezwaar tegen bikini‐poster in Utrecht – april 2007
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ChristenUnie wil ook af van internetporno – Volkskrant 26/7/13 

Eric Hennekam: 'Dat pornofilter doet me denken aan de boekverbranding' ‐26/7/13 

 

BNN 2008, mediarel door ChristenUnie over film Deep Throat, in Spuiten en Slikken: 

Hierna wordt dieper ingegaan op de media-rel van de afgelopen weken. Filemon Wesselink heeft hiervoor Arie 
Slob van de Christen Unie geïnterviewd. Voorzitter van PerspectieF, Christen Unie-jongeren Rogier Havelaar neemt 
plaats aan de discussietafel om te praten over het standpunt van zijn partij. Ook pornoster Sofia Valentine en een aantal 
andere mensen uit de porno-industrie komen aan het woord. 

Fractievoorzitter Arie Slob wilde niet naar de studio komen omdat hij niet ‘in een pornosetting’ wil zitten. Rogier Havelaar 
gaat wel naar de studio. In Dag: “Juist omdat we graag voor een BNN-publiek dit geluid willen laten horen. Deep Throat 
staat symbool voor de hele seksuele bevrijding van de jaren zeventig. Wat ons betreft had die beter niet kunnen 
plaatsvinden. Sterker nog, er is volgens mij helemaal geen sprake van bevrijding, eerder van uitbuiting. Porno gaat 
alleen maar over geld.” 

Rogier Havelaar zou er niet rouwig om zijn als porno verdwijnt. “Wij vinden dat seksualiteit iets moois is, iets dat hoort bij 
liefde en genegenheid. Dat moet je niet loskoppelen. Porno gaat alleen maar over lust. God heeft seks anders bedoeld.” 

Zaterdag zal hij niet naar Deep Throat kijken. “Dan zit ik in de trein terug. Bovendien heb ik genoeg fantasie om te weten 
hoe het er in die film aan toe gaat.” 

 

Kunstvlaai 2007, nav de PLANETART presentatie stonden toen de kranten ook vol over het 
onderdeel: Porno in de Moskee 
 
(toen hadden de kranten dat zelf opgeblazen) 

In 2009 deden we een project in de kraakmoskee: door de Amsterdamse kraakbeweging was een leeg 
kantoorpand gekraakt, dat als een brug over de A10 hing. “Bridge of Friendship” werd de projectnaam, er 
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deden diverse scholen, lokale kunstenaars, moskeebezoekers en kunststudenten van de Rietveld aan mee, 
ook gevestigde kunstenaars. 
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NRC next 

 

 
Dominee reageert positief op festival.  

 NRC 
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Telegraaf 
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 Results 

1. Monumentale deuren staan open  De Twentsche Courant Tubantia, 10 september 2013 dinsdag, EN-
ENSCHEDE, 979 woorden 

 

 

2. Pionierend en confronterend  De Twentsche Courant Tubantia, 9 september 2013 maandag, EN-ENSCHEDE, 
476 woorden, TOM RABELING 

 

 

3. GEEN KOP  De Twentsche Courant Tubantia, 9 september 2013 maandag, EN-ENSCHEDE, 19 woorden 

 

 

4. Demonstratie billenkoek: 'We willen geen aanstoot geven'  De Twentsche Courant Tubantia, 7 september 2013 
zaterdag, RE-TWENTE, 203 woorden 

 

 

5. 'Ook met erotiek kun je God eren'  De Twentsche Courant Tubantia, 6 september 2013 vrijdag, RE-VANDAAG, 
803 woorden, TEUN STAAL 

 

 

6. 'Gewoon de handen voor de ogen'  De Twentsche Courant Tubantia, 6 september 2013 vrijdag, RE-VANDAAG, 
240 woorden 

 

 

7. Protest CU Enschede tegen porno op kerktoren  Nederlands Dagblad, September 6, 2013 Friday, 242 woorden 

 

 

8.  NRC Handelsblad 5 september 2013 donderdag, Cultureel Supplement, 2011 woorden 
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9. Op GOGBOT klinkt het gehijg of kloppende hart van een alien  NRC Handelsblad, 5 september 2013 donderdag, 
Cultuur, 422 woorden, Tamar Stelling 

 

 

10. SEX @ THE CITY - TECHNIEK EN SEKS HAND IN HAND OP GOGBOT 2013  De Twentsche Courant Tubantia, 
5 september 2013 donderdag, 563 woorden 

 

 

11. GEEN KOP  De Twentsche Courant Tubantia, 5 september 2013 donderdag, 30 woorden, DOOR MICHEL 
ARKES 

 

 

12. GEEN KOP  De Twentsche Courant Tubantia, 5 september 2013 donderdag, 40 woorden 

 

 

13. OVERUIT KOMT TOT LEVEN MET LAYAR  De Twentsche Courant Tubantia, 5 september 2013 donderdag, 344 
woorden, FRANK SCHOLTEN 

 

 

14. Wat Gogbot kan, kunnen Paul Hajenius en Peter Geerts ook: stunten met seks  De Twentsche Courant Tubantia, 
5 september 2013 donderdag, RE-REGIO, 247 woorden 

 

 

15. 'YouTube dankt techniek aan porno'  NRC.NEXT, 5 september 2013 donderdag, weten, 852 woorden, Jochen 
Veys 

 

 

16. Ophef over pornofilm op kerktoren   Trouw, 5 september 2013 donderdag, Binnenland; Blz. 11, 292 woorden, Van 
onze verslaggeefster  
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17. Wat Gogbot kan, kan Paul Hajenius ook: stunten met seks  De Twentsche Courant Tubantia, 4 september 2013 
woensdag, EN-ENSCHEDE, 247 woorden 

 

 

18. GEEN KOP  De Twentsche Courant Tubantia, 4 september 2013 woensdag, RE-VANDAAG, 144 woorden 

 

 

19. Kerkporno verhit  de gemoederen;  Festival Enschede stuit ChristenUnie tegen de borst  De Telegraaf, 4 
september 2013 woensdag, Binnenland; Blz. 9, 390 woorden 

 

 

20. GEEN KOP  De Twentsche Courant Tubantia, 3 september 2013 dinsdag, RE-VANDAAG, 151 woorden 

 

 

21. Zedelijkheidstoets niet aan de orde  De Twentsche Courant Tubantia, 3 september 2013 dinsdag, EN-
ENSCHEDE, 156 woorden 

 

 

22. Wij zijn dol op seks én tech  NRC.NEXT, 3 september 2013 dinsdag, Weten, 1275 woorden, Tamar Stelling 

 

 

23. Heisa over het Enschedese kunstfestival Gogbot, dat komende donderdag begint. - Jaarlijkse dans om Gogbot  
De Twentsche Courant Tubantia, 2 september 2013 maandag, RE-VANDAAG, 488 woorden, HERMAN 
HAVERKATE 

 

 

24. 'Geen porno of porna op kerk'  De Twentsche Courant Tubantia, 30 augustus 2013 vrijdag, RE-REGIO, 107 
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woorden 

 

 

25. Blink steunt Youngblood Award  De Twentsche Courant Tubantia, 30 augustus 2013 vrijdag, EN-ENSCHEDE, 
143 woorden 

 

 

26. Gogbot verwachtte kritiek op porno  De Twentsche Courant Tubantia, 29 augustus 2013 donderdag, RE-
VANDAAG, 191 woorden 

 

 

27. Geen porno of porna op de toren van kerk  De Twentsche Courant Tubantia, 29 augustus 2013 donderdag, EN-
ENSCHEDE ;OL-NOORDOOST TW, 205 woorden 

 

 

 

 

Bron Datum Pagina Adv.Waarde Oplage 
Brug Kampen 12-3-2013 17  €        126,00        23.800  
de Groninger Gezinsbode 24-1-2013 9  €     1.480,00      124.900  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 5-3-2013 2  €     1.163,00          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 5-3-2013 2  €        290,75          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 7-3-2013 52  €        581,50          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 27-5-2013 4  €        581,50          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 6-8-2013 12  €        581,50          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 29-8-2013 2  €        290,75          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 30-8-2013 14  €        145,38          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 31-8-2013 2  €        145,38          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 2-9-2013 2  €        581,50          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 3-9-2013 2  €        145,38          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 3-9-2013 36  €        145,38          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 4-9-2013 2  €        145,38          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 5-9-2013 50  €        581,50          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 5-9-2013 50  €        145,38          6.924  
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De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 5-9-2013 58  €     1.550,51          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 6-9-2013 2  €     2.326,00          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 6-9-2013 2  €        290,75          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 7-9-2013 4  €        290,75          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 12-9-2013 2  €        145,38          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Achterhoek 5-10-2013 52  €        775,26          6.924  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 5-3-2013 2  €     2.339,00        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 5-3-2013 2  €        584,75        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 7-3-2013 52  €     1.169,50        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 27-5-2013 4  €     1.169,50        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 29-8-2013 2  €        584,75        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 31-8-2013 2  €        292,38        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 2-9-2013 2  €     1.169,50        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 3-9-2013 2  €        292,38        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 3-9-2013 36  €        292,38        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 4-9-2013 2  €        292,38        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 5-9-2013 50  €     1.169,50        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 5-9-2013 50  €        292,38        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 5-9-2013 58  €     3.118,35        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 6-9-2013 2  €     4.678,00        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 6-9-2013 2  €        584,75        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 7-9-2013 4  €        584,75        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 12-9-2013 2  €        292,38        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Almelo 5-10-2013 52  €     1.559,18        21.028  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 5-3-2013 2  €     3.516,50        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 5-3-2013 2  €        879,13        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 7-3-2013 52  €     1.758,25        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 27-5-2013 4  €     1.758,25        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 6-8-2013 8  €     1.758,25        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 29-8-2013 2  €        879,13        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 29-8-2013 8  €        879,13        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 30-8-2013 10  €        439,56        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 31-8-2013 2  €        439,56        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 2-9-2013 2  €     1.758,25        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 3-9-2013 2  €        439,56        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 3-9-2013 10  €        439,56        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 3-9-2013 36  €        439,56        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 4-9-2013 2  €        439,56        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 4-9-2013 8  €        879,13        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 5-9-2013 50  €     1.758,25        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 5-9-2013 50  €        439,56        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 5-9-2013 58  €     4.688,20        27.481  
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De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 6-9-2013 2  €     7.033,00        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 6-9-2013 2  €        879,13        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 7-9-2013 4  €        879,13        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 9-9-2013 6  €     3.516,50        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 9-9-2013 6  €        879,13        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 10-9-2013 10  €     7.033,00        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 12-9-2013 2  €        439,56        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Enschede 5-10-2013 52  €     2.344,10        27.481  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 5-3-2013 2  €     1.310,00        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 5-3-2013 2  €        327,50        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 7-3-2013 52  €        655,00        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 27-5-2013 4  €        655,00        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 29-8-2013 2  €        327,50        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 31-8-2013 2  €        163,75        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 2-9-2013 2  €        655,00        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 3-9-2013 2  €        163,75        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 3-9-2013 36  €        163,75        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 4-9-2013 2  €        163,75        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 5-9-2013 50  €        655,00        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 5-9-2013 50  €        163,75        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 5-9-2013 58  €     1.746,49        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 6-9-2013 2  €     2.620,00        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 6-9-2013 2  €        327,50        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 7-9-2013 4  €        327,50        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 12-9-2013 2  €        163,75        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Hengelo 5-10-2013 52  €        873,25        13.290  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 5-3-2013 2  €     2.192,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 5-3-2013 2  €        548,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 7-3-2013 52  €     1.096,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 27-5-2013 4  €     1.096,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 29-8-2013 2  €        548,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 29-8-2013 12  €        548,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 31-8-2013 2  €        274,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 2-9-2013 2  €     1.096,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 3-9-2013 2  €        274,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 3-9-2013 36  €        274,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 4-9-2013 2  €        274,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 5-9-2013 14  €     1.096,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 5-9-2013 50  €     1.096,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 5-9-2013 50  €        274,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 5-9-2013 58  €     2.922,37        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 6-9-2013 2  €     4.384,00        17.854  
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De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 6-9-2013 2  €        548,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 7-9-2013 4  €        548,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 12-9-2013 2  €        274,00        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Oldenzaal 5-10-2013 52  €     1.461,19        17.854  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 5-3-2013 2  €     1.537,00        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 5-3-2013 2  €        384,25        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 7-3-2013 52  €        768,50        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 27-5-2013 4  €        768,50        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 29-8-2013 2  €        384,25        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 31-8-2013 2  €        192,13        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 2-9-2013 2  €        768,50        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 3-9-2013 2  €        192,13        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 3-9-2013 36  €        192,13        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 4-9-2013 2  €        192,13        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 5-9-2013 50  €        768,50        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 5-9-2013 50  €        192,13        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 5-9-2013 58  €     2.049,13        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 6-9-2013 2  €     3.074,00        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 6-9-2013 2  €        384,25        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 7-9-2013 4  €        384,25        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 12-9-2013 2  €        192,13        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Reggestreek 5-10-2013 52  €     1.024,56        10.932  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 5-3-2013 2  €     1.310,00        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 5-3-2013 2  €        327,50        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 7-3-2013 52  €        655,00        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 27-5-2013 4  €        655,00        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 29-8-2013 2  €        327,50        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 31-8-2013 2  €        163,75        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 2-9-2013 2  €        655,00        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 3-9-2013 2  €        163,75        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 3-9-2013 36  €        163,75        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 4-9-2013 2  €        163,75        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 5-9-2013 50  €        655,00        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 5-9-2013 50  €        163,75        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 5-9-2013 58  €     1.746,49        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 6-9-2013 2  €     2.620,00        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 6-9-2013 2  €        327,50        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 7-9-2013 4  €        327,50        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 12-9-2013 2  €        163,75        13.289  
De Twentsche crt Tubantia ed. Tubbergen 5-10-2013 52  €        873,25        13.289  
de Weekendkrant Twente 30-8-2013 8  €        195,46      195.875  
EB Entertainment Business 30-1-2013 195  €        487,50          2.500  
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EB Entertainment Business 30-1-2013 345  €     1.950,00          2.500  
Huis aan Huis Enschede 4-9-2013 2  €        322,73        72.715  
Huis aan Huis Enschede 4-9-2013 5  €        421,16        72.715  
Nederlands Dagblad 6-9-2013 5  €        396,25        28.038  
Nieuwe Revu 24-9-2013 30  €   18.932,86        37.548  
NRC Handelsblad 28-8-2013 32  €     1.714,00      201.619  
NRC Handelsblad 5-9-2013 52  €     1.714,00      201.619  
NRC Handelsblad 5-9-2013 55  €     9.140,42      201.619  
NRC Handelsblad 11-9-2013 25  €     1.714,00      201.619  
NRC Handelsblad 25-9-2013 42  €     1.714,00      201.619  
NRC NEXT 3-9-2013 16  €     9.553,00        83.037  
NRC NEXT 5-9-2013 2  €     4.776,50        83.037  
NRC NEXT 26-9-2013 22  €        597,06        83.037  
Oor 30-9-2013 110  €     1.088,75        30.000  
Reformatorisch Dagblad 6-9-2013 11  €        240,82        52.529  
Stentor Dagblad Flevoland 7-3-2013 24  €          66,75          5.030  
Stentor Zwolse Courant ed. Vechtdal 
Hardenberg 7-3-2013 24  €        107,19          7.479  
Stentor Zwolse Courant ed. Zwolle 7-3-2013 18  €        412,25        35.988  
Trouw 29-8-2013 43  €     1.003,38      103.035  
Trouw 5-9-2013 11  €     2.006,75      103.035  
Trouw 26-9-2013 47  €     1.003,38      103.035  
Volkskrant 29-8-2013 50  €     2.791,44      259.968  
Volkskrant 12-9-2013 48  €     2.791,44      259.968  
Volkskrant 15-9-2013 52  €     2.791,44      259.968  
Volkskrant 26-9-2013 40  €     2.791,44      259.968  
VPRO Gids 13-9-2013 6  €     1.942,50      213.351  

Totaal: 168     
 €  
209.430,66  

  
5.774.919  
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10 september 2013 dinsdag   

Enschede 

 

Monumentale deuren staan open 

SECTION: EN-ENSCHEDE 

LENGTH: 979 woorden 

Kerken, boerderijen en molens zijn Macht & Pracht van Enschede tijdens 27e Open 
Monumentendag.  

 

 ENSCHEDE -   Een thema stadswandeling, optredens van orkesten, (kerk)koren, organisten en 
saxofonisten of een rondleiding langs imposante graven van onder andere bekende Enschedeërs. 
Komende zaterdag en zondag is het landelijke Open Monumentendag, voor de 27e keer.   

 

 Ook de monumentale kerken, molens en boerderijen in Enschede, Usselo en Lonneker openen 
hun deuren. Alle met een programma aansluitend op het landelijke thema 'Macht & Pracht'. Dit 
weekend is in de gemeente heel wat te zien.   

 

 Boerderij Lammerinkswönner in het Abraham Ledeboerpark is zondag van 11.00 tot 15.00 uur 
open. In het natuureducatieve bezoekerscentrum zijn die dag tentoonstellingen op het gebied van 
natuureducatie, leefbaarheid en duurzaamheid, cultuurhistorie en flora en fauna.  

 

 De Jacobuskerk op de Oude Markt is op beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De kerk 
werd in 1932-1933 gebouwd. Er worden meerdere rondleidingen gegeven en oude kerkgewaden 
tentoongesteld. Zaterdagmiddag treedt het Martini Koor op onder leiding van Paul Kempers. 
Zondag is er ook een uitgebreid programma: het Binnenstads Jongeren Koor (BJK) treedt om 
12.00 uur op en organist Gijs van Schoonhoven bespeelt enkele keren het orgel. Om 13.30 uur en 
om 14.45 uur geeft het Gitaarensemble Veni Vedi Musici van de Kaliber Kunstenschool een 
optreden weg. Om 13.30 uur en 15.30 uur begint vanaf de Tourist Info Enschede Shop aan het 
stationsplein een kerkepadroute. Deze 'Macht & Pracht van de kerk'-wandeling gaat onder andere 
langs de Grote Kerk, de Jacobuskerk en de Kapel van het Larinksticht.  
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 Oosterbegraafplaats aan de Noord Esmarkerrondweg is ook een pareltje van Enschede. De 
begraafplaats 'de Ooster' is aangelegd in 1899 en wordt beschouwd als het 'stenen archief' van 
Enschede. Zaterdag te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur. Om 10.00, 12.30 en 15.00 uur worden 
rondleidingen gegeven langs imposante en bijzondere graven van onder meer bekende 
Enschedeërs. 's Middags tussen 13.00 en 15.00 uur geven de vier vrouwen van het 
saxofoonkwartet Four Ladies Only een concert.  

 

 De Lonneker Molen aan de Lonnekermolenweg is zondag open van 10.00 tot 17.00 uur. De molen 
is in 1850 gebouwd als beltmolen ofwel bergmolen. De werkgroep Alles draait om de Lonneker 
Molen toont tijdens de open monumentendag en tevens het Lonneker Land Oogstfeest de cyclus 
van akker tot bakker. Rond de molen wordt getoond hoe het land daar al eeuwenland wordt 
bewoond en bewerkt.  

 Om 12.00 uur wordt het traditioneel geoogste graan van drie weken geleden onder muzikale 
begeleiding van de opslag aan de Vliegveldweg naar de Lonneker Molen vervoerd. Dit wordt 
gedaan door de vereniging van oude landbouwwerktuigen. Bij de molen staat die dag ook een 
mobiele bakoven waar kinderen hun eigen broodjes kunnen maken.  

 

 Synagoge van Enschede aan de Prinsestraat lokt zondag van 11.00 tot 17.00 uur bezoekers. 
Deze mooiste synagoge van West-Europa met glas-in-loodramen, mozaïken en thorarollen 
(wetsrollen) is in 1927-1928 gebouwd. In iedere ruimte wordt uitleg gegeven over de functie, 
symboliek en de geschiedenis van het gebouw. Mannen dienen een hoofddeksel te dragen en 
vrouwen worden geacht schouders, knieën en buik bedekt te houden. Om 14.30 uur begint het 
nieuwe 'luchtig Joods programma' Gein, Gabbers en Chajes van het duo NIHZ bestaande uit 
Sanna van Elst and Bobby Rootveld.  

 

 Lasonderkerk aan de Lasondersingel is zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur geopend en zondag van 
12.30 tot 15.30 uur. De in 1926 gebouwde kerk ontleent haar naam aan de buurt het Lasonder, 
oorspronkelijk 'Laersunder'. Er is een gids die rondleidingen geeft en de toren kan worden 
beklommen.  

 

 TETEM Kunstruimte aan de Stroinksbleekweg is zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 
toegankelijk. Het gerenoveerde pand zit in het monumentale Tetem 1, een voormalige 
dekenfabriek getransformeerd tot een ruimte voor hedendaagse kunst. Dit weekend zijn er 
tentoonstellingen te zien van het Gogbot festival.  
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 Grote Kerk op de Oude Markt is ook op beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 
zijn er activiteiten van het Uitfestival. Zondag is er om 12.30 uur een optreden van het Binnenstads 
Jongeren Koor. Tevens geeft Gijs van Schoonhoven een orgelconcert, zijn er rondleidingen en ook 
hier worden oude kerkgewaden tentoongesteld.  

 

 Villa Menko-Edersheim aan de M.H. Tromplaan. Deze voormalige woning van de Joodse 
textielfamilie Menko-Edersheim uit 1924 is te bezichtigen op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. 
Na de oorlog was de woning tot '95 een hotel. Tegenwoordig is het een kantoor. Verscheidene 
kamers en het exterieur is behouden gebleven.  

 

 St. Jozefkerk aan de Oldenzaalsestraat op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur open. Er is een 
tentoonstelling over kazuifels (opperkleden gedragen door priesters), optredens van het Kerkkoor 
en er worden rondleidingen door de kerk gegeven. Ook is het mogelijk om onder begeleiding de 
toren te beklimmen. Daarnaast is er een open podium voor amateur optredens en is er een debat 
in samenwerking met Stichting Debat aan de Markt.  

 't Gilde, stadswandelingen 'Macht & Pracht van de textiel'. Zaterdag om 11.00 en 13.00 uur en 
zondag om 13.00 en 15.00 uur begint deze wandeling vanaf het Tourist Info Enschede Shop aan 
het Stationsplein.  

 

 Wilhelmina Flat aan de Stadsmatenstraat is gebouwd in 1952 en het eerste flatgebouw in 
Enschede. Zondag vanaf 11.00 uur toegankelijk voor bezoekers.  

 

 In Usselo doet de Wissinks Möl aan de Helmerstraat mee en is daarom op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur geopend. Rondleidingen worden gegeven en er zijn gratis pannenkoeken.  

 

 Kapel 'Uit Liefde' aan de Dorpsstraat in Lonneker heeft activiteiten in en rond de kapel. Zaterdag 
zijn er optredens van ZOMIAC. Om 11.00 en 13.30 uur is er een optreden van Anita van der Molen 
met begeleiding van Henk Vledder op de piano en orgel.  
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De Twentsche Courant Tubantia 

9 september 2013 maandag   

Enschede 

 

Pionierend en confronterend 

BYLINE: TOM RABELING 

SECTION: EN-ENSCHEDE 

LENGTH: 476 woorden 

Meerdaags kunstfestival, met nadruk op erotiek, maakt de tongen los. Lustrumeditie trekt meer 
publiek.  

 

 door Tom Rabeling  

 ENSCHEDE -   Techniek en seks hand in hand. En dát in de open lucht. Het publiek, dat de tiende 
editie van het kunstfestival Gogbot bezoekt, toont zich echter amper gechoqueerd.   

 

 "We leven niet meer in de zestiger jaren", zegt Kees de Groot (57). Hij vraagt begrip voor de onder 
meer op de Oude Markt uitgestalde dildo's en paaldansende robots. De organisator, directeur van 
het kunstenaarsinitiatief PlanetArt, verwijst met zijn opmerking naar het jaar 1967. Toen ontstond 
consternatie omdat fotomodel Phil Bloom, in het VPRO-programma Hoepla naakt op televisie 
verscheen. 'Half Nederland' zou toen van de bank gevallen zijn. En de VPRO kreeg honderden 
opzeggingen. Volgens De Groot zijn de tijden echter veranderd.  

 Mede daarom durft Gogbot, bij de 10e editie, zich helemaal bloot te geven. Veel kunstenaars 
zoeken het 'randje' op. Daarvan raken de bezoekers, zo leert een rondje over de Oude Markt, 
echter niet van streek. De uit Münster afkomstige Stefan Kramer (39) vindt het festival 'attraktiv'', 
maar 'brav'. Bij dat laatste zal meegewogen hebben dat hij net uit een cabine komt, behangen met 
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het bordje 18+. En achter de gordijnen daar treft Kramer 'slechts' een ballenbak aan. Bij Gogbot 
draait niet alles om erotiek, er is ook plaats voor humor dus.  

 Jeroen Venterink (35) is op zoek naar ScubaBianchi. Het is een radiografisch bestuurbaar 
aquarium gebouwd in een versmalde Autobianchi, een rijdende interactieve installatie. Maar dat 
straatfenomeen is er deze zaterdagmiddag niet meer.  

 Venterink heeft pech. Het autootje is al vertrokken naar een ander festival. De reden: de 
organisatie heeft onvoldoende budget om de ScubaBianchi voor het hele festival, vier dagen dus, 
vast te leggen. Maar Venterink komt ook voor de muziek. De aanhanger van Hollandse 
dijenkletsers bekent te moeten wennen aan de stevige dreunen. "Maar het gaat wel", merkt hij op. 
"Ik ben ook al eens naar Geuzenpop geweest", vult hij enthousiast aan. Hij verbreedt zijn horizon.  

 Dat doet Jaap Mutter (26) ook. De kunstenaar staat er met een woonwagen met podium. Het is 
een mobiel theater dat tevens dienst doet als woning. Dat biedt volgens de Enschedeër de 
mogelijkheid om als autonoom kunstenaar te blijven bestaan. Hij geeft elke dag één voorstelling en 
biedt met twee kompanen vertier. Zonder 'schunnigheid'. Naast Mutter is een stad uitgebeeld vol 
met roest en mos. Het moet een chaos voorstellen. Dát is goed gelukt. Schuin tegenover 
laatstgenoemde attractie klinkt een enthousiaste kreet van Janine (5). Het meisje ontdekt voor 
cafetaria Ji-Nos (voorheen Snekkie) een kunststoffen mega-ijsco. Had zo maar bij het festival 
kunnen horen. Bij Gogbot is (bijna) alles mogelijk, maar voor deze versie was het ijsje wellicht iets 
te preuts geweest.  
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Enschede 

GEEN KOP 

SECTION: EN-ENSCHEDE 

LENGTH: 19 woorden 

NU OP DE SITE  

 Bekijk nog veel meer van wat het  
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  Gogbot Festival te bieden had foto's op www.tubantia.nl/enschede   
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De Twentsche Courant Tubantia 

7 september 2013 zaterdag   

Achterhoek; Almelo; Enschede; Hengelo; Oldenzaal; Tubbergen; West 

 

Demonstratie billenkoek: 'We willen geen aanstoot geven' 

 

SECTION: RE-TWENTE 

LENGTH: 203 woorden 

ENSCHEDE -   De 'porna' op de Grote Kerk ging als een nachtkaars uit, maar dat betekent niet dat 
er op Gogbot geen prikkelende acts te zien zijn. Een constante stroom publiek vindt de weg naar 
de tent van 'vrouwvriendelijke sexwinkel Mail & Female'. Het bordje bij de ingang meldt '18-plus' en 
binnen legt een spreekstalmeester uit waarom: de organisatie wilde behalve heel veel kunst toch 
ook echte seks. En dus is er op donderdagavond een workshop 'spanking' (billenkoek geven).   

 

 Na een korte inleiding neemt de strenge Michelle de lieftallige Elisa over de knie en direct grijpt 
een deel van het publiek naar het mobieltje. Een ander deel krijgt nu pas in de gaten wat er gaat 
gebeuren en loopt gegeneerd weg. Het publiek bestaat overwegend uit jonge mannen, een paar 
jonge stelletjes en een heel enkele 40-plusser. Terwijl de dames het 50 Tinten Grijs- repertoire in 
praktijk brengen, probeert het publiek zo neutraal mogelijk te blijven kijken. Behalve de middelbare 
man die vooraan met zijn mobiel staat te filmen: zijn hand begint steeds heftiger te trillen. Ook al is 
de vertoning vrij braaf: de kleren blijven aan en kinky varianten worden niet toegepast, 'want we 
willen geen aanstoot geven', legt Michelle uit.  
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De Twentsche Courant Tubantia 

6 september 2013 vrijdag   

Achterhoek; Almelo; Enschede; Hengelo; Oldenzaal; Tubbergen; West 

'Ook met erotiek kun je God eren' 

BYLINE: TEUN STAAL 

SECTION: RE-VANDAAG 

LENGTH: 803 woorden 

Kerk en erotiek, zit daar de duivel tussen? Mag een kerktoren decor voor prikkelende kunst zijn?  

 

 door Teun Staal  

 ENSCHEDE -   Porno op de kerktoren; het lijkt onbestaanbaar. Zeker voor het gelovige deel der 
natie. Echter: "In de kerk wordt niet alleen maar gedacht dat seks vies is", zegt dominee Ellen 
Sonneveld uit Enschede naar aanleiding van de discussie over Gogbot. Het meerdaagse festival 
staat dit jaar in Enschede in het teken van seks en technologie, een combinatie die de tongen de 
laatste dagen heeft losgemaakt in de grootste stad van Twente.   

 

 Politiek-bestuurlijk kan de creatieve geesten van het jaarlijkse technofestival niets in de weg 
worden gelegd. Burgemeester Peter den Oudsten van Enschede wil dat ook helemaal niet. Het is 
niet aan de gemeente om als moraalridder dingen te verbieden of om kunstenaars beperkingen op 
te leggen. Het stadsbestuur voelt er niets voor spraakmakende of mogelijk grensoverschrijdende 
evenementen aan een zedelijkheidstoets te onderwerpen.  
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 Daar moest Jurgen van Houdt het maar mee doen. Het Enschedese raadslid van de ChristenUnie 
was in de pen geklommen omdat hij een erotisch geladen Gogbot-festival aanstootgevend en 
onacceptabel vindt, zeker omdat de gemeente daar een subsidie van 50.000 euro voor over heeft.  

 Blijft het vertonen van porno op de toren van de Grote Kerk in hartje Enschede. Het gaat hier om 
porna, een vrouwvriendelijke vorm van porno - wat dat ook moge zijn. Die porna wordt, zo belooft 
Gogbot, geprojecteerd op de kerktoren. Ook hier zagen de bestuurders geen aanleiding tot het 
uitspreken van een gemeentelijk veto. De gezichtsbepalende kerk is nu eenmaal niet meer in 
gebruik als gebedshuis en geldt als een gebouw zoals elk ander.   

 De kerk is dus geen kerk meer. Aldus redeneert de gemeente Enschede. Dat gegeven maakt de 
link met porno, erotiek en seksualiteit veel minder beladen en lang niet zo omstreden als wanneer 
Gods woord er nog iedere zondag zou worden verkondigd.  

 Toch heeft het eeuwenoude gebouw nog wel het nodige van zijn kerkelijke karakter behouden. 
Ook in strikt formele zin. Zeker, de toren is eigendom van de gemeente Enschede. Maar de 
kerkzaal, het schip, is onverminderd eigendom van de protestantse gemeente Enschede. Die heeft 
het beheer in handen gegeven van de Stichting Schip Grote Kerk Enschede, de exploitatie is een 
verantwoordelijkheid van het Wilmink Theater. Op spaarzame momenten voert de religieuze 
functie weer even de boventoon: als de protestantse gemeente er diensten en vieringen verzorgt 
met een speciaal karakter.  

 Wat een lang weekeinde 'erotec' Enschede heeft te bieden zal de komende dagen blijken. Op de 
eigen website zegt Gogbot zich 'bloot' te geven, met onder meer twitter controlled dildo's en 
electronic masturbators als lijdende voorwerpen. Prikkelt die aankondiging de zinnen of dreigt hier 
inderdaad een fatsoensnorm te worden overschreden met aanstootgevende en mogelijk 
godslasterlijke kunst?  

 Ellen Sonneveld: "Heel lang is de heersende gedachte in de kerk geweest dat seks vies is. Dat 
het alleen de voortplanting mag dienen. Maar het kan ook een heel andere betekenis hebben."  

 Sonneveld (52) is dominee bij de protestantse gemeente Enschede en de vrije evangelische 
gemeente en is predikant bij het citypastoraat. De mensen die dat citypastoraat - waar bezoekers 
een luisterend oor wordt geboden - bevolken zijn feitelijk de 'buren' van de Grote Kerk; ze kijken 
erop uit. De discussie over Gogbot, de porno en de kerk als kunstzinnig decor heeft ze nog 
nauwelijks gevolgd. "Maar dat zal ik dan toch eens gaan doen."  

 Kerk en erotiek hoeven elkaar hoe dan ook niet uit te sluiten, de hardnekkige preutsheid ten spijt. 
"Kijk naar het Hooglied", zegt ze over het erotisch getinte boek in het Oude Testament waarin de 
liefde tussen een bruid en bruidegom wordt beschreven. "Daarin wordt de liefde heel mooi 
bezongen. Daarin wordt aangegeven dat je God ook met je lijf kunt eren."  

 Het maakt haar misschien wel nieuwsgierig naar het festival. "Als porno enkel is gericht op 
misbruik en onderdrukking van de vrouw, dan is het volstrekt verwerpelijk." Ze bekijkt dan net de 
website van Gogbot. Sonneveld ziet roterende, wisselende beelden. Van opblaaspoppen tot jonge 
tienermeisjes die, hoewel gekleed, uitdagend poseren. "Dat vind ik wel op het randje."  
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 Een andere illustratie prikkelt daarentegen haar fantasie. Te zien is een animatie van een naakte 
vrouw op een tank. Ze is behangen met ijzer en draagt zelfs een machinegeweer op het ontklede 
lichaam. Het is een beeld van kunst zoals kunst moet zijn. "Voor mij is kunst toch de werkelijkheid 
zo weergeven dat je in gesprek gaat over die werkelijkheid. Je kunt zeggen dat een tank staat voor 
macht en geweld. Maar die vrouw die is afgebeeld kan ook leiden tot de gedachte dat uiteindelijk 
de liefde en de schoonheid overwinnen."  
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De Twentsche Courant Tubantia 

6 september 2013 vrijdag   

Achterhoek; Almelo; Enschede; Hengelo; Oldenzaal; Tubbergen; West 

'Gewoon de handen voor de ogen' 

SECTION: RE-VANDAAG 

LENGTH: 240 woorden 

ENSCHEDE -   Volle terrassen, veel publiek voor het podium. De discussie over de vertoning van 
pornobeelden op de Grote Kerk trok heel wat nieuwsgierigen naar de opening van het Gogbot-
festival. Vooral veel jongeren, maar ook de categorie 'oudere jongeren' was goed 
vertegenwoordigd.   

 

 Dat spreekster Marije Janssen werd aangekondigd als 'sexidealist' klonk best spannend. Maar wie 
verhitte verwachtingen had, kwam bedrogen uit. Janssen had een powerpointpresentatie met veel 
tekst meegebracht. Plus wat fotootjes en twee stukjes film waarin af en toe een bil of een borst te 
zien waren. Ze hield er een enthousiast verhaal bij over seksuele vrijheid voor alle geaardheden en 
de mogelijkheid om seksfilmpjes naar eigen fantasie in te kleuren dankzij de mogelijkheden van 
internet en compactcamera's.  
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gekste producties op de meest onverwachte plekken.  Inderdaad, in steegjes, nachtclubs,  tent,  
galerie of zelfs sauna.  

5 t/m 15 sept, Amsterdam. http://amsterdamfringefestival.nl 

Rouw siert Electra  

Eugene O'Neill schreef met Rouw siert Electra (1931) een aangrijpend familiedrama waarin liefde 
en seksualiteit de kille wetten van het noodlot tarten. Na 10 jaar speelt Toneelgroep Amsterdam 
haar intense bewerking van het stuk  eindelijk weer in Amsterdam. Vanaf de première oogstte 
Rouw siert Electra lof bij pers en publiek.  De voorstelling   werd geselecteerd voor het Nederlands 
Theater Festival. Halina Reijn werd voor haar vertolking van  Lavinia genomineerd voor de Theo 
d'Or, de prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol. t/m 7 dec, Stadsschouwburg Amsterdam. 
http://tga.nl  

 Vals 

Na Zus  (2005) en het  internationaal bejubelde Gif (2009) ensceneert NTGent opnieuw  een tekst 
van de Nederlandse theaterauteur Lot Vekemans.  Paranoia vormt het hoofdmotief: twee vrouwen 
worden, zonder te weten waarom,  opgepakt en opgesloten. Voor de bezetting  werd een 
coproductie opgezet met het Nationale Toneel. Elsie de Brauw (NTGent)   speelt aan de zijde van 
Betty Schuurman (NT) en Bert Luppes (NTGent).    Johan Simons regisseert. Een samenwerking  
om halsreikend naar uit te kijken.6 sept t/m 4 dec. ntgent.be 

Vijftig tinten... de parodie 

Na het boek nu ook het toneelstuk.  Vijftig tinten... de parodie neemt de bestsellers van E.L. James 
serieus én  op de hak. ,,Het is Pretty Woman, maar dan met zweepjes", zegt de bewerker en 
vertaler van het Amerikaanse origineel, Niek Barendsen. Birgit Schuurman: ,,Ik speel Anastasia 
heel vet, als een schattig, naïef konijntje. Zij heeft totaal geen zelfspot; zij méént het."  

t/m 18 sept. http://vijftigtintendeparodie.nl 

Film 

Borgman  

 Camiel Borgman (Jan Bijvoet) ziet er  met zijn lange haar en woeste baard op het eerste gezicht 
uit  als een sympathieke zwerver, maar ontpopt zich al snel tot een  kwaadaardige intrigant.  Met 
Borgman regisseerde Alex van Warmerdam een  huiveringwekkend visioen  over het kwaad en 
zijn trawanten dat een welvarend gezin onder de huid kruipt. Of op de proef stelt? Bevrijdt? 

Eat Sleep Die (Äta sova dö)   

Wanneer zij haar fabrieksbaantje kwijtraakt en haar vader plots naar Noorwegen vertrekt, lijkt Rasa 
(Nermina Lukac) eenzamer dan ooit tevoren. Ze maakt  de balans op van haar leven  en besluit 
om niet bij de pakken neer te gaan zitten. 
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De film  doet denken aan   Rosetta van de gebroeders Dardenne, ook een    sociaal bewogen 
portret van een jonge vrouw in een tamelijk uitzichtloze situatie. Regisseur Gabriela Pichler  werkt 
net als hen met schoudercamera en ongeschoolde acteurs; ze castte zelfs familieleden.   Maar ze 
blijft verre van het melodrama waar de Dardennes in hun recente films gevoelig voor zijn. 

Blue Jasmine  

Hoewel er veel te lachen valt, betekent Blue Jasmine van Woody Allen toch een terugkeer naar 
serieus drama als zijn Another Woman. Ook Blue Jasmine is het portret van een vrouw in nood. 
Jasmine trouwt met Hal, een rijke zakenman. Het stel leidt een luxe leven  in New York.  Maar na 
een aantal zorgeloze jaren stort Jasmines bestaan in. Hal blijkt een schuinsmarcheerder, die  in 
schimmige zaakjes is verwikkeld en  mensen geld afhandig maakt.   Jasmine houdt zichzelf enorm 
voor de gek, en dat wordt zowel komisch als tragisch uitgewerkt. 

BUTFF 

Liefhebbers  van bizarre, merkwaardige of experimentele films worden deze week in Breda op hun 
wenken bediend.  Het  B-movie, Underground en Trash Film Festival (BUTFF) presenteert alleen 
maar  films die afwijken van het gangbare.   Centraal in deze editie staat  het werk van de 
Amerikaamse filmregisseur    Albert Pyun (Cyborg, Kickboxer2,   Knights).  

 t/m 8 sept, Breda. www.butff.nl 

Beeldende Kunst 

GOGBOT 

Voor de tiende keer transformeert  het centrum van Enschede vier dagen en nachten lang tot een 
audiovisuele speeltuin. Op de Oude Markt, in de Grote Kerk, TETEM kunstruimte en  Atak zijn er  
installaties, mediakunstwerken, exposities, workshops, optredens en lezingen.    Onder de 250 
deelnemers zijn onder andere Erwin Olaf, Hester Scheurwater, Julika Rudelius, Lernert en Sander, 
Rachel de Boer, Rein Vollenga en Silicat. Thema  dit jaar  is de relatie tussen seks en technologie: 
EROTEC.  

5 t/m 8 sept, Enschede. http://2013.gogbot.nl 

Henri Le Sidaner 

In een grote overzichtstentoonstelling  brengt  Singer Laren het werk van de Franse impressionist  
Henri Le Sidaner (1862 - 1939) opnieuw onder de aandacht.   Dwars door Frankrijk met Henri Le 
Sidaner bevat  eeuwenoude stadsgezichten, tuinen, binnenplaatsen en stillevens die 'de meester 
van het intieme landschap' in Frankrijk  schilderde.6 sept t/m 19 jan 2014, Laren. 
http://singerlaren.nl  

Hulde aan Hals 
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Naar aanleiding van het eeuwfeest van het Frans Hals Museum laat het Teylers Museum 
tekeningen en prenten zien van voorlopers, tijdgenoten en navolgers van de Haarlemse meester.   
Met   werk van zijn leermeester Carel van Mander,  leerling Adriaen van Ostade en   gildegenoten 
Willem Buytewech en Hendrick Goltzius.    

 9 sept/m 8 dec, Teylers Museum, Haarlem. teylersmuseum.eu  

Koos Breukel   

 In de tentoonstelling Me We - The Circle of Life vertelt portretfotograaf Koos Breukel aan de hand 
van meer dan honderd bekende en onbekende portretten een persoonlijk levensverhaal. Behalve 
fotoportretten laat Breukel ook persoonlijke objecten zien. Zo is onder meer de studio uit zijn 
woonkamer naar het museum verplaatst.  

7 sept  t/m 12 jan 2014, Den Haag.  

www.fotomuseumdenhaag.nl 

Muziek 

Pianoduo Festival Amsterdam 

Pianoduo Scholtes & Janssens bestaat tien jaar en viert dat met de eerste editie van het Pianoduo 
Festival Amsterdam.  Jazziconen Rembrandt Frerichs en Wolfert Brederode improviseren tijdens 
een Late Night Concert, Jeroen van Veen en Sandra Mol spelen Canto Ostinato  in een 
loungesetting, Bart van Oort en Petra Somlai doen oude tijden herleven en meesterpianisten Igor 
Roma en Paolo Giacometti verzorgen samen met Lestari en Gwylim het slotconcert.5 t/m 8 sept,  
Het Bethanienklooster Amsterdam. http://pianoduofestival.nl 

Valtifest 

Valtifest is inmiddels uitgegroeid tot het carnaval van Amsterdam.  Elk jaar heeft het aparte festival   
een opvallend thema mét dresscode, dit jaar het dubbelzinnige 'kak'. Op de acht verschillende 
podia staan artiesten als Boys Noize, Duke Dumont, Aeroplane, Dennis Ferrer, Benny Rodrigues, 
Baskerville, Hey Girl Hey, SHMLSS, Joost van Bellen, Cat Carpenters, Zubrowka International en 
De jeugd van Tegenwoordig.       

7 sept, Amsterdam. http://valtifest.nl   

Roode Plein Feest 

Theater de Roode Bioscoop is honderd jaar oud en het Haarlemmerplein is vernieuwd: een goede 
reden voor het theater  om een muzikaal en theatraal minifestival op het plein te organiseren. Op 
het programma staan optredens van Claron McFadden,  Martin Fondse, Daan Doesborgh, Peter 
Keijsers Sextet, Moira Mirck, Daan Hofman en  De Kift.7 sept, Amsterdam. http://roodebioscoop.nl 

De Nacht van de Kaap 
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De Rotterdamse wijk  Katendrecht viert  haar beruchte verleden als rosse buurt en 
zeemanskwartier. Op het Deliplein, het Rijnhavenbrugplein en in Theater Walhalla is  er livemuziek 
en theater met de sfeer van weleer. Karin Bloemen, Richard Groenendijk en Astrid Nijgh brengen  
een ode aan het internationale drinklied.  7 sept, Rotterdam. http://denachtvandekaap.nl 

Brabant Open Air 

Het voormalige Bavaria Open Air (BOA) ging al eerder verder in een nieuw jasje. Zo heet het 
popfestival voortaan Brabant Open Air en is het evenement verhuisd van Lieshout naar het 
voormalige Philipsterrein Strijp-S in Eindhoven. Op het affiche staan onder meer Bløf, Kensington, 
Handsome Poets, Moke, The Kik, Ed Kowalczyk (LIVE), Chef'Special, Blaudzun, Bettie Serveert, 
Jon Allen en Douwe Bob. Het festival 

start vrijdag  met 'De Maten van Brabant', een  feestavond met een Brabants tintje. 6 en 7 sept, 
Eindhoven. http://brabantopenair.nl 

Internationaal 

Jordan Wolfson 

Condooms gevuld met mollige hartjes, voorbij denderende flesjes Coca-Cola, muterende rode 
bloedcellen en een karikaturale jood zijn slechts enkele spelers in de flitsende beeldbiotoop van 
kunstenaar Jordan Wolfson ( New York, 1980).  Voor zijn werk put hij  uit verschillende bronnen 
zoals internet, tv-reclame en muziek. Dergelijke fragmenten van onze moderne en hedendaagse 
cultuur combineert hij met eigen beeldmateriaal. Het SMAK bouwde de tentoonstelling   Ecce 
Homo / le Poseur op rond zijn    recente  animatiefilms Con leche (2009) en Animation, Masks 
(2011) en de nieuwe filminstallatie Raspberry Poser (2012).7 sept t/m 5 jan 2014, Gent, België. 
smak.be  

Santiago Sierra  

Met meer dan 70 werken toont de  Deichtorhallen in Hamburg een grote overzichttentoonstelling  
van het beeldende, fotografische en filmische oeuvre van de Spaanse kunstenaar   Santiago 
Sierra (Madrid, 1966). De kunstpraktijk van de subversieve  kunstenaar  spitst zich al sinds de 
jaren tachtig  toe op politieke en economische onderwerpen zoals arbeid (legaal of illegaal), 
globalisering en exploitatie. In zijn performances betaalt Sierra vaak mensen om dingen te doen, of 
dingen te laten doen.  

7 sept  t/m 12 jan, Hamburg, Duitsland. deichtorhallen.de 

Credo.Christianisierung Europas im Mitelalter  

Wie denkt dat de islam louter met geweld verbreid is, en het christendom louter met 
overredingskracht, moet vooral naar een indrukwekkende tentoonstelling over de kerstening van 
Europa in het Duitse Paderborn. Het is ongelofelijk wat er voor deze over drie musea in de stad 
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verspreide expositie allemaal bijeen is gebracht - vaak nog niet getoond buiten de plaats van 
herkomst, of een recente archeologische vondst. Je valt van  de ene verbazing in de andere. 

tot 3 nov, Paderborn, Duitsland.   

credo-ausstellung.de 

Diversen 

Zeeland Nazomerfestival 

Elk jaar laat het Zeeland Nazomerfestival zien dat er meer is in Zeeland dan zee, zon en strand. 
Het festival  brengt theater en dans  in de openlucht en bijzondere gebouwen verspreid over 
Zeeland.  Op en rond het Abdijplein in Middelburg, het traditionele festivalhart, zijn kleinere 
theatervoorstellingen en concerten. In de Grote Kerk van Veere spelen onder meer  Marlies Heuer 
( Happy Days) en Josse De Pauw (Escorial).t/m 7 sept, Middelburg. http://theaterzeelandia.nl 

 Fabrique Mozaïque  

De formule van het Motel Mozaïque Festival met hedendaagse kunst, nieuwe muziek en theater, 
krijgt met Fabrique Mozaïque een maritieme variant.  Fabrique Mozaïque stelt de industrie en de 
haven van Rotterdam centraal. De industriële werf Verolme YVC Bolnes dient    als decor voor 
routes  met performances en  kleine muziekoptredens van onder meer Spinvis. Na deze excursies 
volgt een uitgebreid muziekprogramma met   SKIP&DIE, Tom Trago (Rush Hour), Kadir Pelit 
(Undertone), Steven Pieters (Triphouse) en Beatno (Lowriders). 

 7 sept, Rotterdam. http://motelmozaique.nl  

48 uur van Den Haag 

Den Haag opent het  culturele seizoen met een vol Haags cultuurweekend. Bij  de jaarlijkse  
Museumnacht en  het Haags Uit Festival haakt een aantal nieuwe evenementen aan, zoals de 
eerste Haagse Hotelnacht en het internationale Embassy Festival. Galeries houden open dagen, 
er zijn theatervoorstellingen langs de grachten en het  winkelgebied rondom het Paleis Noordeinde 
staat in het teken  van kunst en mode. 6 t/m 8 sept, Den Haag. http://48uurvandenhaag.nl  

Start Buying ArtWe Like Art probeert nieuw publiek te vinden voor het kopen van kunst. Deze week 
organiseert de organisatie in het Machinegebouw van de Westergasfabriek in Amsterdam 'Start 
Buying Art'. Op deze nieuwe tentoonstelling verkopen ze betaalbaar werk (tot 1.500 euro) van 
honderd kunstenaars met een museale of internationale carrière. 40 galeries verleenden hun 
medewerking. 

5 t/m  8 sept, Amsterdam.startbuyingart.tumblr.com 
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Op GOGBOT klinkt het gehijg of kloppende hart van een alien NRC Handelsblad 5 september 
2013 donderdag  

emancipatie, vormt onze seksprotheses en is op zichzelf ook  erotiserend -  seks met een android 
of cyborg, iemand?  

Op het gebied van speeltjes gebeurt er vooral veel voor vrouwen,  weet Hanni Jagteman van 
seksshop Mail & Female, die met acht vitrines vol seksspeeltjes op GOGBOT staat. Jagteman 
komt naar GOGBOT met domina Michele om de futuristische Neon Wand te demonstreren: een 
apparaat dat de huid elektrisch stimuleert met verschillende glazen opzetstukken waar lichtflitsjes 
doorheen gaan.  

Kinky verlengstukken van het menselijk lichaam vind je bij beeldend kunstenaar Rein Vollenga in 
de Oude Kerk. Zijn wit of zwart glanzende maskers of 'wearable sculptures' mixen mens, machine 
en gender door elkaar.  Eerder waren ze te  zien in videoclips van Lady Gaga en bij een serie 
dansperformances in het Louvre. Op GOGBOT worden ze gedragen door vijf gloednieuwe 
android-achtige mannequins. ,,Ik wil in mijn werk een gladde, industriële machineperfectie 
bereiken. Zoals die zoenende robots in de videoclip All is Full of Love van Björk, prachtig", zegt 
Vollenga. 

 Wie liever iets meemaakt in de fysieke wereld kan  terecht bij het belevingssculptuur 'Panopea 
Generosa' van Denis Oudendijk van collectief Refunc en audiovisueel kunstenaar Arno Scheper.  
Refunc verbouwt een oude zeecontainer tot industrieel laboratorium dat de toegang vormt tot een 
twintig meter lange zwarte pulserende en kloppende blob.  

Het is een opgeblazen tunnel waar je als bezoeker in een witte overal doorheen kunt lopen. Van 
alle kanten word je bespied door infraroodcamera's en begeleid door blacklights en orgastische 
geluiden zoals het gehijg of het kloppende hart van een alien. 
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Achterhoek; Almelo; Enschede; Hengelo; Oldenzaal; Tubbergen; West 

SEX @ THE CITY - TECHNIEK EN SEKS HAND IN HAND OP GOGBOT 
2013 

LENGTH: 563 woorden 

Metershoge robots, autobomwrakken uit Bagdad, halfnaakte vrouwen die opkomen voor Pussy 
Riot of het Atomium in het klein: niets was te gek tijdens de voorgaande afleveringen van 
kunstfestival GOGBOT. Maar voor deze tiende editie doet de organisatie er nog een schepje 
bovenop. Paaldansende robots, twitter-controlled dildo's en vrouwvriendelijke erotiek op de 
kerktoren. De Oude Markt in Enschede wordt er dit weekeinde mee geconfronteerd. "Het komt bij 
sommige mensen wat rauw over", vertelt organisator Kees de Groot. "Maar dat is hoe wij kunst 
exposeren. Niet in een museum, maar gewoon op straat en voor iedereen toegankelijk."   

 

 Het belang van het festival? Daar kan De Groot kort over zijn. Ze haken constant in op de 
actualiteit. "In 2011 waarschuwden we tijdens GOGBOT voor de macht van Google. Nu, dankzij 
klokkenluider Edward Snowden, is dat onderwerp weer actueel. Maar wij riepen twee jaar geleden 
al dat Google eigenlijk een slimme marketingmachine is. Voor het festival onderzoeken we continu 
de maatschappelijke actualiteit en we reageren daar op met een thema. Dit jaar is het onderwerp 
EROTEC, waarmee we de relaties tussen techniek en seksualiteit willen belichten."  

 Daar komt ook het internet en social media bij kijken. "Kijk maar naar datingsites, ze rijzen de pan 
uit. Gingen we twintig jaar geleden naar de kroeg om een partner te zoeken, nu gebeurt dat online. 
Taboes verschuiven dankzij rolmodellen als Madonna en Lady Gaga. Hoe gaan we daar in de 
toekomst mee om? Tijdens GOGBOT proberen we de voor- en nadelen op een rij te zetten."   

 De Groot wil met het festival de bezoekers iets meegegeven. Een boodschap. "In het kader van 
EROTEC is seksidealiste Marije Janssen geboekt." Zij bespreekt vanavond op de Oude Markt de 
invloed van internet op seksualiteit en pornografie. Haar verhaal wordt ondersteund door een 
videoprojectie met porna op de kerktoren. "Janssen pleit voor meer openheid als het gaat om 
seksualiteit. We denken vaak in tegenstellingen, terwijl seks ons allemaal in de kern raakt. Het 
vormt de essentie van wie we zijn. Vrouw, man, homo, hetero, transgender of biseksueel."   

 Volgens De Groot worden de beelden, ook wel vrouwvriendelijke erotiek genoemd, nergens 
ordinair. "We kregen veel reacties. De ChristenUnie moest er natuurlijk iets van vinden. Ik heb de 
presentatie al gezien en het wordt niet onfatsoenlijk. Jong en oud kan gerust komen kijken. We 
hebben een aantal exposities in zeecontainers die alleen voor 18-plussers toegankelijk zijn, maar 
daar staat een waarschuwingsbordje bij. We kennen de grens. Ik heb zelf ook drie kinderen."  

 Naast deze lezingen staat het jubilerende festival opnieuw garant voor visueel spektakel. De 
robots en live-acts zullen niet ontbreken. "Het is niet zo dat we een zak geld krijgen en dan wat 
gekkigheid op straat zetten. We boeken internationale toppers. Bands die op Lowlands stonden 
zijn bij ons te zien op de Oude Markt of in Atak. Dan noemen we de Canadese breakcore-legende 
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Venatian Snares of dubstep-dj Gomes, die regelmatig voor volle zalen zorgt in Paradiso. En 
zaterdagmiddag houden we de WK Powertool Race. Aan de voet van de kerk wordt een kooi van 
20 meter opgesteld. Bezoekers kunnen hun elektronische gereedschap, zoals cirkelzagen en 
schuurmachines, ombouwen tot racende machines die met elkaar de strijd aan gaan. Eigenlijk heel 
Zwarte Cross-achtig. Maar ook dat is GOGBOT."  
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GEEN KOP  BYLINE: DOOR MICHEL ARKES 

LENGTH: 30 woorden 

Kunstfestijn GOGBOT bestaat 10 jaar. Reden voor grondlegger Kees de Groot om uit te pakken. 
"We brengen entertainment met een boodschap."  

 DOOR MICHEL ARKES - FOTO MIEK UITTENHOUT  
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GEEN KOP De Twentsche Courant Tubantia 5 september 2013 donderdag  
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Achterhoek; Almelo; Enschede; Hengelo; Oldenzaal; Tubbergen; West 

 

GEEN KOP 

LENGTH: 40 woorden 

GOGBOT 2013  

 

 Vandaag tot en met zondag in het centrum van Enschede. De exposities en optredens in de Grote 
Kerk, TETEM Kunstruimte en op de Oude Markt zijn gratis toegankelijk. Voor het 
muziekprogramma in Atak geldt entree.   

 - www.gogbot.nl  
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BYLINE: FRANK SCHOLTEN 

 

LENGTH: 344 woorden 

 

 

Bewegende torretjes op de voorpagina en een wandelende spin op pagina 7. Een heel harige, ook 
dat nog... Bij het begin van het culturele seizoen komt de bijlage OverUIT vanaf nu wekelijks tot 
leven dankzij de Layar app voor de smartphone en de tablet. Deze app bevat verschillende lagen 
(layars) die de papieren krant ineens een heel nieuwe dimensie geven.    

 

 Voortaan kunt u niet alleen lezen wat wij van een bepaalde film vinden: op pagina 14 kunt u met 
behulp van de Layar app ook meteen de trailer van de griezelig goede film The Conjuring bekijken.   

 Op pagina 4 en 5 staat een pakkend interview met Youp van 't Hek die zich met veel woorden en 
gebaren verzet tegen de sleur en de veiligheid van het cliché. Precies zoals we Youp kennen. Van 
in het theater of van de tv. Maar scan de pagina met de Layar-app en er start een aandoenlijk 
filmpje zónder woorden, waarin Youp eigenlijk zó veel zegt over de voorstelling Wigwam, waarmee 
hij vandaag en morgen in het Rabotheater staat.  

 Wij vinden het een verrijking voor onze bijlage. Dat melden we niet voor niets met trots op de 
voorpagina van deze OverUIT: 'Deze bijlage is verrijkt met Layar'. Wie de app al heeft of wie 'm 
downloadt krijgt al gauw bewegende torretjes in beeld. Of verderop in de bijlage (pagina 6 en 7) 
een harige spin of een heuse dinosaurus bij het verhaal over museum Wonderryck Twente.  

 Uw ouderwetse papieren krant die dankzij een nieuwerwetse applicatie op uw smartphone of 
tablet op sommige pagina's tot leven komt: het past wel een beetje bij dit eerste nummer van dit 
nieuwe seizoen. Met onder meer een artikel over GOGBOT, waarbij kunst en techniek ook hand in 
hand gaan. Of bij ons spreadverhaal waar we diverse betrokkenen laten reageren op de vraag of 
de kaalslag in de culturele sector voor nieuw elan heeft gezorgd. De kop zegt veel: Nieuwe 
bloemen op het slagveld. Er is flink geïncasseerd, dat zeker. Maar er zijn ook mooie, nieuwe 
creatieve plannen ontstaan én uitgewerkt. Daar plukken we komend seizoen de eerste fraaie 
vruchten van. Lekker, ik heb er zin in!   

 FRANK SCHOLTEN  

Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV 

All Rights Reserved 



Page 178 

Ophef over pornofilm op kerktoren  Trouw 5 september 2013 donderdag  

14 of 27 DOCUMENTS 

 

De Twentsche Courant Tubantia 

5 september 2013 donderdag   

Oldenzaal 

 

Wat Gogbot kan, kunnen Paul Hajenius en Peter Geerts ook: stunten 
met seks 

SECTION: RE-REGIO 

LENGTH: 247 woorden 

ENSCHEDE -   Nog voor het festival is opgetuigd, is Gogbot al 'afgeschminkt'. Paul Hajenius en 
Peter Geerts hebben een filmpje op YouTube gezet, waarin de geluidkunst van Bill Fontana aan 
de Museumlaan is gehackt. Er tjilpen geen vogeltjes, er wordt zo te horen dampende seks 
bedreven. In de begeleidende tekst komt het woordje porno voor, en dat het kunstwerk van 
Fontana 150.000 euro heeft gekost. Nog geen 24 uur nadat het filmpje online is gegaan, staat de 
teller al boven de dertigduizend views. 'Enschede' heeft zijn internethit waar het deze zomer zo 
naar verlangde.    

 

 Paul Hajenius is kunstenaar. Met het filmpje heeft hij een ouderwets statement gemaakt, met 
moderne middelen: Gogbot zet zich goedkoop in de markt met seks.  

 Zoals Fontana voor veel geld een plekje in Enschede kreeg als zou hij kunst fabriceren, krijgt 
Gogbot gemeentegeld en de ruimte als zou het festival kunstig zijn. Hajenius: "Het gaat om de 
kaart niet om kunst, Enschede moet op de kaart worden gezet. Het heeft niets met de kunst te 
maken."  

 Nou, om Enschede op de kaart te zetten is niet zoveel nodig, vindt Hajenius. "Ik heb op zich niets 
tegen Gogbot, maar het gaat niet om de inhoud, het gaat om het scoren. En niets scoort beter dan 
platheid. Peter en ik maken van dezelfde techniek gebruik. Alleen nemen wij onszelf niet zo 
serieus", aldus Paul Hajenius, vroeger bekend als Paul Tornado, die met Van Agt Casanova de 
eerste Nederlandstalige punkhit scoorde. En jawel, dat ging toen ook over porno.  

Copyright 2013 Wegener NieuwsMedia BV 
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'YouTube dankt techniek aan porno' 

BYLINE: Jochen Veys 

SECTION: weten 

LENGTH: 852 woorden 

SAMENVATTING 

â ¯ Waar â ¯ Grotendeels waar â ¯ Half waar â ¯ Grotendeels onwaar â ¯ Onwaar  

VOLLEDIGE TEKST: 

 De aanleiding  

Seks is dé motor van het succes van Second Life, zoals seks veel van internet op de been houdt. 
Dat viel dinsdag te lezen in nrc.next in het artikel over het GOGBOT-festival, dat inspeelt op 
technologie en seks.  Kunstenaar Ze Moo, actief bij het internationale online kunstenaarscollectief 
Global Rez Noise, liet zich in het artikel ontvallen dat ,,de techniek die YouTube gebruikt voor het 
tonen van video's er niet geweest was zonder de investeringen van de porno-industrie". Deze 
opmerkelijke uitspraak spookt rond op verschillende internetfora en intrigeerde ook onze redactie. 
Daarom checken we: heeft de porno-industrie bijgedragen aan de videotechniek(en) die  YouTube 
gebruikt?    

 En, klopt het?   

Volgens de technologiewebsite Extreme Tech had vorig jaar 30 procent van alle internetverkeer te 
maken met pornografische websites. 's Werelds belangrijkste pornosite Xvideos genereert 
maandelijks 4,4 miljard pageviews, drie keer het aantal van CNN.   

Maar kunnen we bewijzen dat websites als Google en YouTube hun bestaan aan internetporno te 
danken hebben? Op de vraag welke videotechnieken YouTube gebruikt en wat het verband zou 
kunnen zijn met de porno-industrie, laat YouTube ontwijkend per  e-mail weten ,,via vele manieren 
veel geld te investeren in de ontwikkeling van YouTube".   

Erik Dejonghe, gastprofessor Nieuwe Communicatietechnologieën aan de Universiteit van Gent, is 
van mening dat het verspreiden van gratis erotische producties een fundamenteel element  is van 
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het  Video on Demand-aanbod. ,,Het verspreiden van gratis 'samples' in een vlot bekijkbaar 
formaat was zeker een YouTube avant la lettre."  Ook Dr. Oscar Peters, verbonden aan de 
Universiteit van Twente met expertise in ICT en nieuwe mediatoepassingen, beklemtoont dat er 
een kern van waarheid in zit. Peters werkte begin jaren '90 voor KPN Research. De porno-industrie  
klopte aan, op zoek naar  een veilig online verdienmodel voor digitale content. ,,Ze hadden, in 
tegenstelling tot anderen, de budgetten om te investeren. Zo bleven ze de concurrenten 
ruimschoots voor." 

Alexander van Dijl, YouTube- en videomarketingexpert, zegt dat de videowebsite groot geworden 
is door de technologische investeringen van de lucratieve pornobusiness. ,,Trouwens niet enkel 
YouTube. Veel mediadragers zijn in grote mate bepaald door porno."  

Een zoektocht op het internet toont  aan  dat de porno-industrie  in het verleden  technologieën 
gemaakt en gekraakt heeft.     

De oorlog tussen verschillende soorten videobanden bijvoorbeeld. Thuis tv-uitzendingen opnemen 
werd eind jaren 70 mogelijk toen Sony het Betamaxformaat voor videorecorders lanceerde. Maar 
even later kwam JVC met het rivaliserende VHS-systeem voor de dag. Betamax beriep zich op 
een betere beeldkwaliteit en VHS op een langere opnamecapaciteit. Uiteindelijk won VHS de strijd 
omdat er veel meer porno op VHS dan op Betamax verkrijgbaar was. ,,De legende gaat inderdaad 
dat de  rijke porno-industrie beslissende factor was", zegt Jibbe van Oost, hoofdredacteur van de 
technologiewebsite  ZDNet.be.   Ook videotheken in de jaren 80 dreven vooral op pornofilms. ,,Ze 
volgden slaafs de technologiekeuze van de porno-industrie",vult Ze Moo aan. Het medium video 
werd nog ver voor de opkomst van het internet gestuwd door seks.       

In  2006 leek de geschiedenis zich te herhalen toen er een felle strijd woedde tussen twee nieuwe 
dvd-standaarden: Blu-ray en Hd-dvd. Sony leidt het Blu-Ray-kamp. Toshiba is aanvoerder van  hd-
dvd. Het grote Amerikaanse Digital Playground, uitgever van seksfilms, benaderde verschillende 
fabrikanten van blu-ray-schijfjes, maar ving bot bij Sony omdat de fabrikanten gedreigd hadden 
hun vergunning in te trekken als ze met pornobazen in zee gingen. Bij Toshiba kon het wel. 
Zodoende verscheen in 2006 Slave Room, de eerste pornofilm in hd-dvd-formaat.  Toshiba nam 
vervolgens een grote  voorsprong op de 'brave' Blu-Ray van Sony. 

 Conclusie?  

Ze Moo, actief bij het internationale online kunstenaarscollectief Global Rez Noise, zei dinsdag in 
nrc.next dat de investeringen van de porno-industrie bepalend geweest zijn voor de videotechniek 
van YouTube. Ondanks het gebrek aan harde cijfers zijn voldoende experts het erover eens dat de 
innovatiedrift van welvarende pornobedrijven toonaangevend was voor andere bedrijven.  Ook  
(r)evolutionaire technologische ontwikkelingen zoals de video - of dvd-standaard zijn sterk  
beïnvloed door de porno-industrie. Er zijn aanwijzingen om te stellen dat ook YouTube indirect  
beïnvloed is door de porno-industrie. Die kunnen we echter niet hardmaken, mede doordat 
YouTube Benelux niet meer wenste te reageren. Daarom  besluiten we dat bovengenoemde 
stelling niet te checken is. 
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  next.checkt verder nog: 'Maar 1 procent van de klassen is nu groter dan 28 leerlingen' 
(Staatssecretaris Dekker in het debat over passend onderwijs) Ook een bewering voorbij zien 
komen die je gecheckt wil zien? Mail je  suggestie naar nextcheckt@nrc.nl of tip de redactie via 
Twitter met hashtag #nextcheckt.   
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Ophef over pornofilm op kerktoren  

BYLINE: Van onze verslaggeefster  

SECTION: Binnenland; Blz. 11 

LENGTH: 292 woorden 

Een pornofilm projecteren op een kerk, dat is vragen om problemen. Het Gogbot-festival durft het 
aan en projecteert vanavond tijdens de opening een 'pornafilm' op de Grote Kerk van Enschede. 
Het kunst en mediafestival staat deze tiende editie in het teken van seks en technologie. Een 
thema dat choqueert en reacties oproept. Porna is vrouwvriendelijke porno.  

De ChristenUnie wilde de subsidie voor het festival, 50.000 euro, dan ook stopzetten. Volgens de 
partij gaat het in dit geval niet meer om kunst. Ook CDA en Burgerbelangen hadden moeite met 
een pornafilm. CDA-raadslid Suat Ari vindt het dan ook onfatsoenlijk om voorbijgangers te 
confronteren met de beelden. "De organisatie moet rekening houden met de verschillende 
achtergronden van de bevolking." 

Daarnaast vroegen de partijen zich af of het hier niet ging om godslastering. In een 
raadsvergadering vond dat geen gehoor. De kerk wordt niet meer gebruikt en is een openbare 
ruimte. 
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Volgens organisator Kees de Groot ligt het probleem bij de partijen en niet bij het festival zelf. "De 
christelijke partijen hebben in mijn ogen moeite met genieten van het menselijk lichaam. Seks is 
een klassiek thema. Het draait niet alleen om de film, we filosoferen ook over seks." Volgens De 
Groot gaat het niet om aanstootgevende beelden. De beelden worden getoond tijdens de lezing 
van Marije Janssen. 

"We hebben samen met haar de beelden uitgezocht en het gaat hierbij niet om harde porno. 
Daarnaast hebben we gekeken naar wat er vrouwvriendelijk en maatschappelijk geaccepteerd is. 
Daar horen ook blote billen en borsten bij." 

Gogbot is in 2011 bekroond tot meest innovatieve festival. Kees de Groot is blij met de ophef. "We 
hopen ook bezoekers uit de Randstad te trekken en de stad op de kaart te zetten." 

LOAD-DATE: 4 September 2013 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 

PUBLICATION-TYPE: Krant 
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Wat Gogbot kan, kan Paul Hajenius ook: stunten met seks 

SECTION: EN-ENSCHEDE 
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LENGTH: 247 woorden 

 

ENSCHEDE -   Nog voor het festival is opgetuigd, is Gogbot al 'afgeschminkt'. Paul Hajenius en 
Peter Geerts hebben een filmpje op YouTube gezet, waarin de geluidkunst van Bill Fontana aan 
de Museumlaan is gehackt. Er tjilpen geen vogeltjes, er wordt zo te horen dampende seks 
bedreven. In de begeleidende tekst komt het woordje porno voor, en dat het kunstwerk van 
Fontana 150.000 euro heeft gekost. Nog geen 24 uur nadat het filmpje online is gegaan, staat de 
teller al boven de dertigduizend views. 'Enschede' heeft zijn internethit waar het deze zomer zo 
naar verlangde.    

 

 Paul Hajenius is kunstenaar. Met het filmpje heeft hij een ouderwets statement gemaakt, met 
moderne middelen: Gogbot zet zich goedkoop in de markt met seks.  

 Zoals Fontana voor veel geld een plekje in Enschede kreeg als zou hij kunst fabriceren, krijgt 
Gogbot gemeentegeld en de ruimte als zou het festival kunstig zijn. Hajenius: "Het gaat om de 
kaart niet om kunst, Enschede moet op de kaart worden gezet. Het heeft niets met de kunst te 
maken."  

 Nou, om Enschede op de kaart te zetten is niet zoveel nodig, vindt Hajenius. "Ik heb op zich niets 
tegen Gogbot, maar het gaat niet om de inhoud, het gaat om het scoren. En niets scoort beter dan 
platheid. Peter en ik maken van dezelfde techniek gebruik. Alleen nemen wij onszelf niet zo 
serieus", aldus Paul Hajenius, vroeger bekend als Paul Tornado, die met Van Agt Casanova de 
eerste Nederlandstalige punkhit scoorde. En jawel, dat ging toen ook over porno.  
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GEEN KOP 

SECTION: RE-VANDAAG 

LENGTH: 144 woorden 
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 Uitgelicht  

 Lezersmenu september 2013:  

 Met de online voordeelbon voor maar 25 euro exclusief meergangen diner bij restaurant 
Gelderman in Oldenzaal  

 

 FC Twente weer in beeld FBK-Stadion  

 PvdA aan de slag met programma verkiezingen  

 Dieven naar nog twee paardenbedrijven  

 Sanne Wevers na 3 jaar terug op WK turnen  

 Best bekeken  

 Presentatie thriller @corinehartman bij Broekhuis Hengelo donderdag 19.30u.    

 

  twitter.com/boekBroekhuis  

 Horeca schiet zich bij Proef-Eet in voet  

 Wat Gogbot kan, kan Paul Hajenius ook: stunten met seks  

 Ongeval A35 bij Enschede  

 Porna op kerktoren Enschede geen godslastering  

 Auto over de kop bij UT  

 www.tubantia.nl/lezersmenu  

 Pieter reageert op: 'Horeca schiet zich bij Proef-Eet in voet.'   

  Reactie van de site:  

 Er wordt veel aandacht besteed aan wat niet goed was, terwijl er juist veel restaurants waren die 
wel goed waren.  
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De Telegraaf 

4 september 2013 woensdag 

 

Kerkporno verhit  de gemoederen;  

Festival Enschede stuit ChristenUnie tegen de borst 

SECTION: Binnenland; Blz. 9 

LENGTH: 390 woorden 

 

Van onze correspondent  ENSCHEDE , woensdag De organisatie van Gogbot in Enschede mag 
komend weekeinde tijdens het gesubsidieerde kunstfestival porno uitzenden. Zo zullen onder meer 
bewegende seksbeelden worden geprojecteerd op de kerk op de drukke Oude Markt.  

De gemeente heeft 50.000 euro subsidie uitgetrokken voor het jaarlijkse Gogbot, dat dit jaar z'n 
tiende verjaardag viert. Het zou gaan om zogenoemde porna: vrouwvriendelijke porno.  

        De ChristenUnie was kwaad en eiste opheldering. Het college van B en W heeft 
maandagavond echter geantwoord dat het vertonen van dergelijke beelden op de kerktoren niet 
onder godslastering vallen. Reden is volgens het gemeentebestuur dat de kerk niet meer in 
gebruik is als gebedshuis, maar onder meer als expositieruimte. Daardoor is het formeel een 
gebouw als elk ander.  

        De ChristenUnie overwoog nog wel een kort geding, maar ziet daar vanaf.  Als er een 
politieke meerderheid is, hebben we geen zin via de rechter te proberen ons gelijk te krijgen , aldus 
fractievoorzitter Jurgen van Houdt.  Wat ons vooral tegen de borst stuit, is dat de bezoekers op de 
vele terrasjes rond de kerk ongewild met deze beelden worden geconfronteerd. En dat dit wordt 
bekostigd uit gemeenschapsgeld.   

        Meerwaarde  Nadat de ChristenUnie zich vorig jaar ook al opwond over Gogbot omdat er 
halfblote protesterende dames te zien waren, hoopt de fractie dat de gemeente voortaan geen 
subsidie meer uittrekt voor het evenement.  Ons is verzekerd dat deze editie grondig zal worden 
geëvalueerd, waarbij wordt bekeken wat de meerwaarde ervan is voor de Enschedese bevolking.     
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        Creatief directeur Kees de Groot van Gogbot zegt zich alle commotie niet voor te kunnen 
stellen:  Tijdens dit kunstproject wordt onder meer verteld over de geschiedenis van de porno. We 
zullen echter heus geen keiharde porno tonen. Al zullen er inderdaad wel lichaamsdelen te zien 
zijn. Maar we leven in 2013. We zijn vandaag de dag heus wel wat gewend. Lingerie zie je ook in 
reclame voorbijkomen. Om maar niet te spreken van de videoclips van Madonna. De vertoning 
vindt bovendien rond 21.30 uur plaats. Een tijdstip dat de meeste kleine kinderen wel in bed liggen.   

        De Groot voorziet geen problemen voor de toekomst.  Volgend jaar is sciencefiction het 
thema. Dan speelt deze hele discussie dus niet.    

LOAD-DATE: 3 September 2013 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 

PUBLICATION-TYPE: Krant 

JOURNAL-CODE: Telegraaf 
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SECTION: RE-VANDAAG 

LENGTH: 151 woorden 

Uitgelicht  

 Geef je mening:  
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GEEN KOP De Twentsche Courant Tubantia 3 september 2013 dinsdag  

 50.000 euro voor deze onzin over de balk smijten en elders lezen dat meer burgers bij de 
voedselbank moeten aankloppen.    

 

 LIVE: de laatste twaalf uur van de transfermarkt  

 Megahome krijgt nog één kans van Almelo  

 Quote-bende hield ook huis in Ambt Delden  

 Politie vraagt beelden van toeschouwers bij rally-ongeval  

 Best bekeken  

 Hoeveel geld bespaar je met drinkbekers in plaats van pakjes?  

  twitter.com/TwenteMilieu  

 Advocaat treft cliënt geboeid en in snot en bloed in cel aan  

 Proef-Eet geslaagd maar duur  

 Locomotief Thomas heeft pijn in z'n ketel  

 Syriërs in Twente vrezen militaire actie  

 Nieuw leven voor afdankertjes  

 www.tubantia.nl/Jaarlijkse dans om Gogbot  

 www.tubantia.nl/Syriërs in Twente vrezen militaire actie  

  Reactie van de site: Het idee dat wat anders is voor jou een bedreiging vormt is de basis voor 
oorlog. Stop die verwoesting van mensen en andere levens 

 

LOAD-DATE: 3 September 2013 

 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
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Zedelijkheidstoets niet aan de orde De Twentsche Courant Tubantia 3 september 2013 dinsdag  
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De Twentsche Courant Tubantia 

3 september 2013 dinsdag   

Enschede 

Zedelijkheidstoets niet aan de orde 

SECTION: EN-ENSCHEDE 

LENGTH: 156 woorden 

vervolg van pagina 5  

 Het is niet aan het college van B en W om een 'zedelijkheidstoets' los te laten op spraakmakende 
evenementen als Gogbot. Die boodschap kreeg Jurgen van Houdt, voorman van de ChristenUnie, 
gisteravond mee van burgemeester Den Oudsten. Zo'n toets kan alleen in opdracht van de raad 
worden afgenomen, benadrukte Den Oudsten.   

 

 "Het college beoordeelt niet of iets mooi of aanstootgevend is. Daar is een wet voor. Het is aan 
het Openbaar Ministerie om dat te bepalen. We weten niet hoe ver Gogbot gaat. Maar wij nemen 
aan dat het keurig binnen de wet blijft. Ingrijpen kan alleen als de raad dat aangeeft. De grens ligt 
bij wat de meerderheid van de bevolking acceptabel vindt", stelde de burgemeester. Hij wees de 
tegenstanders erop dat de porna-afbeeldingen op de Grote Kerk alleen donderdagavond laat 
zichtbaar zijn. De wens van de ChristenUnie om het festival serieus te evalueren, kreeg wel 
voldoende politieke steun. 

LOAD-DATE: 3 September 2013 LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
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3 september 2013 dinsdag 

 

Wij zijn dol op seks én tech 

BYLINE: Tamar Stelling 

SECTION: Weten 

LENGTH: 1275 woorden 

SAMENVATTING 

De tiende editie van GOGBOTin Enschede gaat over technologie en seks Tech is de oplossing 
voor wilde, maar onpraktische fantasieënEn het levert nieuwe sex toys, bijvoorbeeld voor de lange 
afstand  

 

VOLLEDIGE TEKST: 

Medewerker technologie 

Enschede.,,Wij houden heel veel van seks en wij houden heel veel van technologie", zegt Kees de 
Groot. Hij is  artistiek directeur van alweer de tiende editie van het jaarlijks GOGBOT-festival - een 
'audiovisuele sexy cyperpunkkermis' - in Enschede. Deze editie, die overmorgen begint, heeft als 
themaEROTEC - teledildonics: sex + technology. 

Voorgaande jaren draaide De Groot nog een beetje om de seks heen met thema's 
alsSingularity,Transhumanism,GooglizationofInternetmemes. ,,Seks iseasy, maar als je een 
jubileum te vieren hebt mag het." 

GOGBOT zet de relatie tussen onze seksbeleving en technologie beslist boeiend neer met 
sprekers, performances, muziek, film en beeldende kunst. Technologie ondersteunt seks-
emancipatie, vormt onze seks-protheses en is op zichzelf ook heel erotiserend -  seks met een 
android, cyborg of alien, iemand?  

Het festival in vijf thema's. 

Tech-emancipatie 
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Seksidealist Marije Janssen opent het festival met een lezing op de Oude Markt. ,,Ik ben een 
idealist en veel van mijn idealen gaan over seks." Ze had meteen al de ChristenUnie op de kast. 
Het CDA volgde later.  Tijdens haar verhaal zal er 'porna' geprojecteerd worden op de toren van de 
Grote Kerk. ,,Porna zijn pornofilms voor vrouwen, door vrouwen", zegt Janssen. ,,Het laat echte 
seks, plezier en genot zien, in plaats van die platgeslagen YouPorn.com-seks." Porno was vroeger 
in handen van de grote bedrijven, de mannen. ,,Toen kwam het internet en kon je makkelijk zelf 
sites bouwen, camera's werden ook steeds goedkoper." Resultaat: alle vrouwen, homo's en 
lesbo's die zich niet gezien zagen in mainstream pornografie zochten hun heil op het internet. ,,En 
het grappige is dat die onderstroming van alternatieve pornografie nu het meest rendabel blijkt te 
zijn", zegt Janssen. 

Seksprotheses 

Op het gebied vansex toysgebeurt er ook vooral veel voor vrouwen,  weet Hanni Jagteman van 
seksshop Mail & Female, die met acht vitrines vol seksspeeltjes op GOGBOT staat. ,,In den 
beginne waren er alleen maar grote geaderde lullen verkrijgbaar als vibrator, met van die paarse 
glitters." Nu lijken seks toys niet eens meer op geslachten, het zijn meer protheses geworden die je 
wilt hebben omdat ze er zo mooi uitzien. En oh ja, wat voelt het lekker. 

,,Eigenlijk is de uitdaging nu: hoe kunnen we er weer seks in brengen?", zegt Jagteman. Dus komt 
Jagteman naar GOGBOT met domina Michele om de futuristischeNeon Wandte demonstreren: 
een apparaat dat de huid elektrisch stimuleert met verschillende glazen opzetstukken waar 
lichtflitsjes doorheen gaan. Aansluitend de workshopinteractive spanking. Beide zijn te volgen op 
internet bij MFE.TV en worden uiteraard ook geprojecteerd op de Grote Kerk. 

Seks op afstand 

,,De toekomst ligt bij lange-afstandsspeeltjes", voorspelt Jagteman van Mail & Female. ,,Dat model 
van huisje-boompje-beestje gaat steeds meer op de schop. Iedereen beweegt, en om elkaar te 
beminnen op afstand heb je die Twittergestuurde ongein nodig." 

Andere ontwikkelingen zijn vibrators die niet trillen, maar stoten, oftoolsdie zich richten op 
samenspel zoals de We-Vibe, en de stimulatie van G-spot en prostaat. Is er een kans dat je 
zomaar seks hebt op GOGBOT? ,,We willen wel privéruimtes creëren waarin je seks kunt hebben 
met apparaten", zegt De Groot. 

Kinky verlengstukken van het menselijk lichaam vind je ook bij beeldend kunstenaar Rein Vollenga 
ín de Oude Kerk. Zijn wit of zwart glanzende maskers of 'wearable sculptures' mixen mens, 
machine en gender door elkaar.  Je kon ze  eerder ook  zien in videoclips van Lady Gaga en dit 
jaar bij een serie dansperformances in het Louvre. Op GOGBOT worden ze gedragen door vijf 
gloednieuwe android-achtige mannequins. 

,,Ik wil in mijn werk een gladde, industriële machineperfectie bereiken. Zoals die zoenende robots 
in de videoclipAll is Full of Lovevan Björk, prachtig", zegt Vollenga. Zelf  maakt hij zijn objecten 
gewoon met de hand van gevonden voorwerpen die hij in epoxy giet en opschuurt. Vollenga: ,,Van 
machine-achtige esthetieken gaat ook iets controlerends uit, iets fetisjistisch." Zet eenwearable 
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sculptureop en je zou zo een real life seksavatar kunnen zijn uit de online virtuele wereldSecond 
Life. 

Wereld zonder grenzen 

,,Ik spreek liever niet van 'real life' maar van de fysieke versus de elektronische wereld", zegt Ze 
Moo van het internationale online kunstenaarscollectief Global Rez Noise. ,,Want het is allemaal 
communicatie en alle communicatie is echt." 

Op - volgens De Groot - het mooiste plekje van het festival, de twaalfde-eeuwse kamer in de  
kerktoren, zal Global Rez Noise op drie grote schermen een non-stop seksperformance laten zien 
met allemaal hele rareavatarsinSecond Life. 

Seks is dé motor van het succes van Second Life, zoals seks veel van internet op de been houdt. 
,,De techniek die YouTube gebruikt voor het tonen van video's was er ook niet geweest zonder de 
investeringen van de porno-industrie", zegt Ze Moo. 

Second Life is de grootste virtuele wereld met de meeste mogelijkheden. Dat komt  mede door een 
hele grote community aan programmeurs en designers die allerlei avatars en handelingen creëren. 
Ze Moo: ,,De fantasieën die je kunt proberen in de fysieke wereld zijn om allerlei sociaal-culturele, 
maar ook praktische redenen, nogal beperkt." Je kunt niet vliegend boven een race-auto van  
vagina's een ander bevredigen met één van je acht mintgroene tentakels. En die ander zal er niet 
snel uitzien als een cyclaamkleurige My Little Pony die orgasmes heeft met luchtbelletjes. Second 
Life biedt uitkomst. 

Fysieke ervaringen 

Wie liever iets meemaakt in de fysieke wereld kan op de Oude Markt terecht bij het 
belevingssculptuur 'Panopea Generosa' van Denis Oudendijk van collectief Refunc en audiovisueel 
kunstenaar Arno Scheper. 

Refunc verbouwt een oude zeecontainer tot industrieel laboratorium dat de toegang vormt tot een 
twintig meter lange pikzwarte pulserende en kloppende blob. Het is een opgeblazen tunnel met 
luchtsluizen waar je als bezoeker in een witte overal doorheen kunt lopen. Van alle kanten word je 
bespied door infraroodcamera's en begeleid door blacklights en orgastische geluiden zoals het 
gehijg of het kloppende hart van een alien. 

Aan het einde van de tunnel staat een veertien meter lang LED-scherm van Dropstuff, die op een 
ingenieuze manier aan de blob moet worden geklust door collectief 100%FAT. Het is nog niet 
bekend hoe. De Groot: ,,Ik heb ze uitgedaagd iets nieuws uit te vinden!" Een techkunst-estafette 
dus. 

Ook kun je nog vibrators tegen elkaar zien racen in dePowertool Race, absurde filmpjes zoals 
Erwin OlafsLe Dernier Cri(2009) bekijken en erotische zelfportretten zien  van Hester Scheurwater 
tussen de neukmachines van onder andere Niek Audenaerd. Vj's op omnipresente schermen 
zorgen voor de nodige trash, storing en anti-esthetiek. De Groot: ,,En dan hebben we het nog niet 
eens gehad over de muziek!" Neem een partner mee. 
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'Neon Wand' stimuleert  elektrisch de huid met opzetstukken waar lichtflitsendoor gaan 

Bezoek GOGBOT op het  internet 

Beautifulagony.com - een site met filmpjes van de gezichten van masturberende mensen die 
klaarkomen. 

Bezoek het online luchtkasteel-sekstheatervan Global Rez Noise op in Second Life via 
GRN.live.nu. 

Donderdag 5 september om 20:15 op mfe.tv - demonstratie Neon Wand en workshop Interactive 
Spankingdoor domina Michele. 

Bizarre Japanse sexmachine race:xhamster.com/movies/1300138/japan_formula_one.html. 

Programma en info op http://2013.gogbot.nl 

 

LOAD-DATE: 4 September 2013 

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 

GRAPHIC: Links: robots met een eigen wil die een relatie uitbeelden (door Carolin Liebl en Nikolas 
Schmid-Pfähler). Midden: paaldansende robot Atricia (Gilles Walker). Rechts: draagbare sculptuur 
(Rein Vollenga). 
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De Twentsche Courant Tubantia 

2 september 2013 maandag   

Achterhoek; Almelo; Enschede; Hengelo; Oldenzaal; Tubbergen; 
West 

 

Heisa over het Enschedese kunstfestival Gogbot, dat komende 
donderdag begint. - Jaarlijkse dans om Gogbot 

BYLINE: HERMAN HAVERKATE 

SECTION: RE-VANDAAG 

LENGTH: 488 woorden 

ANALYSE   

 GOGBOT  

 door Herman Haverkate  

 ENSCHEDE -   Ook nu is het raak. Het thema van de tiende editie is Erotec. De 
ChristenUnie Enschede vreest het ergste. De projectie van pornografische beelden op de 
toren van de Oude Kerk jaagt fractievoorzitter Jurgen van Houdt bij voorbaat in de gordijnen.   

 

 Met de discussie zijn we terug bij vorig jaar. Een optreden van halfnaakte leden van de 
feministische actiegroep Femen op de Oude Markt zorgde toen voor reuring. Smakeloos en 
aanstootgevend, volgens Van Houdt. Voor hem reden om de vraag te stellen of de gemeente 
het Gogbotfestival nog wel met een jaarlijkse subsidie van 50.000 euro moet steunen.  

 In alle voorgaande edities was er wel wat. Een autowrak uit Irak, Jihad-vlaggen op de Oude 
Markt, beelden van een bijna naakte kunstenares (Hester Scheurwater) op de kerktoren en 
een laboratorium voor het maken van bommen: de festivalleiding van Gogbot slaagde er 
redelijk consequent in om haar motto 'Wanna shock your senses' eer aan te doen, ter 
meerdere eer en glorie overigens van Gogbot zelf. Soms kwam het tot een publicitair 
hoogtepunt terwijl het festival nog moest beginnen.  

 Blijft staan wat de waarde is van deze jaarlijkse rituele dans. De meeste kritiek vooraf bleek 
achteraf vaak niet meer dan een storm in een glas water. Hoe provocerend dingen werkelijk 
zijn, blijft afhankelijk van de manier en intentie waarmee ze worden gepresenteerd. Ondanks 
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alles: Gogbot is en blijft een kunstfestival, geen Kama Sutra Beurs of Enschede's filiaal van 
Yab Yum. Bliepende apparaten en soms onbegrijpelijke installaties blijven, behalve 
copulerende etalagepoppen en futuristische dildo's, de hoofdmoot van dit op vernieuwing 
gerichte festival in de openbare ruimte.  

 In deze openbaarheid ligt de essentie van Gogbot. Waar de meeste kunst verborgen blijft in 
musea en galeries, treedt dit festival nadrukkelijk naar buiten en kiest het voor actuele 
maatschappelijke thema's, met alle risico's van dien. Dat kun je mooi vinden of lelijk en 
misschien zelfs aanstootgevend, het is in ieder geval een poging de boze buitenwereld te 
confronteren met wat er omgaat in de chaos van de hedendaagse kunst.  

 Reacties als die van Van Houdt zijn daarbij in zekere zin logisch en begrijpelijk. Ze zijn er 
altijd geweest, en zullen er altijd weer zijn. Kunst verlegt (soms) grenzen en roept daarmee 
weerstand op. Soms zijn die grenzen artistiek, soms - als er aan grote thema's van het leven 
wordt geraakt - vooral ethisch, soms ook allebei.  

 Met de keuze voor een thema als Erotic zoekt Gogbot de grenzen op, puur artistiek gezien 
veel minder. Ondanks alle pogingen tot vernieuwing kent ook Gogbot na tien jaar zijn 
clichés. Niet alleen het recept als geheel en de thema's, ook de meeste kunstenaars en de 
getoonde werken zorgen hier en daar onvermijdelijk voor een déjà-gevoel, net als het 
traditionele 'relletje' waarmee Gogbot, met dank aan Van Houdt, ook dit tweede lustrum 
weer begint. 
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enschede -   Geen cent meer voor kunstfestival Gogbot. Dat vindt Jurgen van Houdt van de 
ChristenUnie. Vorig jaar ergerde hij zich aan een groep vrouwen met ontblote borsten die pal 
voor de Grote Kerk drie houten kruisen omhakten en verbrandden.   

 Het programma voor dit jaar gaat volgens hem nog een stap verder. Het projecteren van 
vrouwvriendelijke pornografie (porna) op de toren van de NH-kerk is voor hem ontoelaatbaar. 
Hij verwacht dat de gemeente Enschede daartegen optreedt. "Het vertonen van pornografie 
in een openbare ruimte is niet toegestaan."   

 Hij wil tevens dat de gemeente de subsidie (50.000 euro per jaar) aan Gogbot stopzet.  
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Enschede 

 

Blink steunt Youngblood Award 

SECTION: EN-ENSCHEDE 

LENGTH: 143 woorden 

Blink sponsort de komende jaren de Youngblood Award, de prijs die volgende week 
donderdag voor de zevende keer wordt uitgereikt bij de opening van het jaarlijkse Gogbot-
festival. Aan de award is het 'symbolische' geldbedrag van 500 euro verbonden. "Gogbot is 
een uniek festival", legt Blink-directeur Peter Oosterwijk uit. "Het festival schuurt behoorlijk, 
maar heeft absoluut potentie."   

 

 Uit alle windstreken van het land zijn volgens Oosterwijk eindexamenkandidaten 
genomineerd: "Dertig net afgestudeerde creatieve talenten. Dat zo'n prijs in Enschede wordt 
uitgereikt, past bij het profiel van de stad. Twents vernuft, slimmigheid en technologie. 
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Misschien is Gogbot wel ons North Sea Jazz. Zo'n prijs voor jonge kunstenaars was er nog 
niet; de YBA moet status gaan krijgen. Je moet dit niet kunnen missen als je aan de Design 
Academy in Eindhoven studeert." 
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Gogbot verwachtte kritiek op porno 

SECTION: RE-VANDAAG 

LENGTH: 191 woorden 

ENSCHEDE  -  Organisator Kees de Groot van kunstfestival Gogbot had de kritiek wel 
verwacht. Het idee om dit jaar vrouwvriendelijke porno (ook wel porna genoemd) op de 
Enschedese kerktoren op de Oude Markt te projecteren, valt niet bij iedereeen in de smaak. 
De ChristenUnie in Enschede wil nu zelfs dat de subsidie van de gemeente voor het 
kunstfestijn, jaarlijks 50 mille, wordt stopgezet. Kees de Groot zegt dat Gogbot met de actie 
niet over de schreef gaat. "We willen opkomen voor vrouwelijke rolmodellen. Gogbot moet 
prikkelen, maar we kennen de grens."    

 

 Gogbot, het jaarlijkse kunstfestival in Enschede, wordt dit jaar voor de tiende keer 
gehouden. Volgens de organisatie wordt ieder jaar ingehaakt op de maatschappelijk 
actualiteit. Dit jaar onderzoekt het festival 'de relatie tussen technologie en de groeiende 
behoefte aan instant fysieke bevrediging, en met name de rol van erotiek, sensualiteit en 
seksualiteit in onze (elektronische) cultuur'. Behalve het vertonen van vrouwvriendelijke 
porno op de kerktoren, wordt de torenkamer van de Grote Kerk ingericht als videokamer 
waar extreme sexavatars (computerpersonages) live optreden. 
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Geen porno of porna op de toren van kerk 

SECTION: EN-ENSCHEDE ;OL-NOORDOOST TW 

LENGTH: 205 woorden 

enschede -   Geen cent meer voor de organisatie van het kunstfestival Gogbot. Voor 
ChristenUnie- voorman Jurgen van Houdt zijn de grenzen van het toelaatbare bij Gogbot al 
ver overschreden.   

 Van Houdt heeft vorig jaar al aangedrongen op maatregelen tegen de organisatoren van 
Gogbot. Hij ergerde zich toen vooral aan een groep vrouwen met ontblote borsten die pal 
voor de Grote Kerk drie houten kruisen omhakten en verbranden. Aanstootgevend en 
nodeloos kwetsend, luidde zijn klacht in 2012.   

 Het programma voor dit jaar gaat volgens hem nog een stap verder.   

 Het projecteren van vrouwvriendelijke pornografie oftewel porna op de toren van de NH-kerk 
op de Oude Markt is voor Van Houdt ontoelaatbaar. Hij verwacht van de gemeente ook dat 
die daartegen optreedt. "Het vertonen van pornografie in een openbare ruimte is niet 
toegestaan. Bezoekers van de Oude Markt worden ongewild geconfronteerd met porno. Dat 
vinden wij ongewenst."  

 

 Nog deze week stuurt hij vragen over Gogbot naar het Enschedese college van 
burgemeester en wethouders. Daarin zal hij ook aandringen op het stopzetten van de 
jaarlijkse subsidie van 50.000 euro aan Gogbot. "Dat geld kunnen we als gemeente beter 
besteden. Er zijn grenzen. Gogbot is geen succes." 
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