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Report GOGBOT @ Techfest  6 – 8 Jan 2012   www.techfest.org 

 

6 tm 8 januari 2012 vond Techfest plaats, volgens de organisatie het grootste technologie event van 
Azie, ondersteund door UNESCO en met deelnemers uit diverse landen. 

 

GOGBOT kunstenaars bij Techfest in Mumbai. 

5 Nederlandse kunstenaars zijn uitgenodigd om binnenkort namens GOGBOT werk te presenteren bij 
Techfest, het grootste technologie festival van Azië, begunstigd door UNESCO, in de miljoenenstad 
Mumbai, India. Techfest toont de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van robotica, technologie en 
mediakunst, en vindt plaats op de campus van de Universiteit van Mumbai.  GOGBOT organisatoren en 
mediakunstenaars Kees de Groot en Viola van Alphen tonen highlights van het jaarlijkse festival uit 
Enschede. Kunstenaar en uitvinder Edwin Dertien, verbonden aan de Universiteit Twente, toont zijn 
lopende robots, evaluerend uit een lasercutting incubator. Metaalkunstenaar Kees Klaassen en 
programmeur Anton Stamhuis presenteren hun interactieve robotarmen en kruipende slangen in 
Mumbai. India is een land in overgang van derde wereldland naar eerste wereldnatie, met een emerging 
economie in de hoogste versnelling, o.a. gebaseerd (ruimte)technologie, maar ook op energiewinning, 
plasmatechnologie, remote sensing en nanotechnologie. 
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TECHFEST 2012     Januari 6-7-8      Mumbai, India 

Asia's Largest Science ,Technology and Technical Festival. 

Techfest, an independent body run by students of Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai, is 
the pioneer of science and technology festivals in India. It is Asia's largest annual science and technology 
festival. Apart from this, it has been involved in taking many path breaking initiatives to promote eco-
friendly technology and revolutionise the present day Indian society. Techfest started in 1998 with the 
aim of providing a platform for students to showcase their talents in the field of science and technology 
and in the short period of 15 years has grown to become Asia's largest festival of its kind. The last few 
editions of Techfest have seen more than 85,000 participants from more than 2100 colleges across India 
along with teams from countries like the USA, Australia, Thailand, Singapore, Nepal, Iran, Bangladesh, 
SriLanka, UAE, Denmark, the Netherlands, Venezuela and Canada. Apart from student involvement, 
Techfest 2011 also saw more than 6,000 faculty members and corporate executives. 

www.techfest.org  

 

 

Hoe zag het er daadwerkelijk uit: 
Er waren 2 zeer grote tenten met internationale presentaties. Beurs-achtig kregen wij een aantal tafels 
met ophangborden toegewezen. Ook kregen we 2 studenten die alles voor ons regelden, van 
batterijtjes, extra poster-prints, handouts, extra verlichting, extra stroompunten, etc etc. Deze 
studenten hebben wij ook geinstrueerd dat het voor de gemeente Enschede bv belangrijk was dat 
Enschede zich als aantrekkelijke stad profileerde voor Indiaase partners/bedrijven en om te netwerken. 
En voor de ambassade bv dat er economische output was, zodat de directeuren van bedrijven liefst 
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persoonlijk aan ons worden voorgesteld, en pers ook direct onze kant op werd geleid, met voorrang op 
bv de school-klassen.  

 

Cultuurverschil: 
In het begin waren er wat onduidelijkheden mbt hotels. Er was sprake dat we in het gastenhuis op de 
Campus enkele dagen konden verblijven, maar op de eerste aankomstdag bleek dat de Decaan de 
gastenhuizen voor andere gasten had gereserveerd. Eerst zou er sprake zijn van een eigen bijdrage 
vanuit ons, daarna bleek dat we naar een hotel gebracht werden, omringd door nog hogere 
vuilnisbelten. We zijn 5 keer verhuisd van hotel+kamers, en uiteindelijk hebben we op allerlei 
verschillende plaatsen geslapen. We zagen dit ook als culturele ontdekkingstocht. Veel Indieers, vooral 
taxichauffeurs zeggen “ ja, ja”, maar doen “ nee, nee”.  Op een avond kwamen we aan in het Metro 
hotel, en bleek, ondanks afspraak, onze kamer en het hele hotel ineens “ fully booked” en moest dat 
opgelost worden, door allerlei druk-doende Indieers. We zijn er nog niet helemaal uit of streng zijn de 
oplossing is, sowieso rustig blijven, alles meermaals controleren en alles zo positief mogelijk nemen, 
leidde tot een goede, werkbare situatie in een heerlijk land, dat qua eten, kleuren, positieve visie op 
leven, ook een zeer positieve indruk op ons heeft achtergelaten.  
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Presentaties op de IIT Campus tijdens Techfest: 
Elke 3 tot 5 minuten schoof er een nieuwe groep van ca 20 tot 30 Indieers binnen die zich verdrongen 
om de presentatie mee te maken. Er werden erg veel technische en toekomst-gerichte vragen gesteld. 
De presentators (Edwin, Kees, Anton) waren continue bezig met presenteren en vragen beantwoorden. 
Het publiek vertoonde diepe interesse in de vertoonde projecten. 

Er stonden buiten rijen die ruim 2-3 uur lang waren, en ons deden denken aan de Efteling, maar dan in 
de brandende Indiaase zon. 

 
Efteling-achtige wachtrijen, uren en uren in de brandende zon.. 

De laatste dag liet robot bouwer Edwin Dertien zijn robotje van 20cm buiten rondlopen, en binnen 10 
seconden stonden er 10 mensen omheen, binnen 30 seconden een hele menigte van ruim 50 mensen, 
enthousiast kijkend en zwaaiend om nog meer vrienden hierheen te halen, filmend met hun 
smartphones/camera’s. 

Opvallend vonden we ook dat promotiematerialen, flyers, handouts, de eerste dag, de eerste 5 
minuten, al volledig meegenomen waren door de bezoekers. Gelukkig hadden we niet alles neergelegd, 
dus begonnen we met gerichter uitdelen. De honger naar kennis leek enorm. We waren ook erg onder 
de indruk van de kwaliteiten van India als we bv kijken naar de special effects studio’s van Bollywood, 
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technische helpdesks, ict outsourcing naar 
India, etc. We zagen een groot, emerging 
land, met vele kansen, veel groei, veel 
intelligentie, bescheiden inborst, marketing 
gericht op good-karma, met een aantal 
verbeterpunten op gebied van infrastructuur, 
en grote ontwikkeling ook hierin. 

 

 

Outcomes: 

Bezoek Edwin Dertien aan Indiase bedrijven over toekomstige opdrachten (zie verslag Edwin Dertien). 

Contacten Kees en Anton met diverse andere robotica bouwers, robotica event organisatoren, etc.  Kees 
Klaassen ontving een uitnodiging voor een volgend robotica event in India, enkele weken na Techfest. 

Zichtbaarheid Nederland in het internationale netwerk.  

Publicaties in Times of India, Yourstory, online blogs, media. 

Versteviging en uitbreiding connecties met o.a. de hoofdspreker van het festival: Aubrey de Grey, 
verbonden aan Cambridge en bezig met life-extention, die GOGBOT aanbood om op zijn kosten een 
Nederlands event te organiseren in Japan. Tevens met dr. rer. soc. Miriam Leis, woonde kort in 
Nederland en Dusseldorf en houdt nu kantoor in Mumbai en Tokyo, gespecialiseerd in cross culturele 
activiteiten en samenwerking, kent in India en Japan goed de weg op gebied van wetenschap, kunst en 
financiele mogelijkheden. 

Capgemini contacten gelegd, directeur ontmoet, avond “geborreld” met team om hem heen, gesproken 
over manieren van datamining en SAP en Cognos software, team gebaseerd in Mumbai, Parijs en 
Chicago (zakelijk directeur van GOGBOT festival is tevens freelance bedrijfsconsultant voor diverse 
Nederlandse bedrijven, op gebied van nieuwe media, maar ook processmanagement, datamining, ict, 
etc).   

Versteviging contacten met Japan Media Arts festival: presentatie in dezelfde ruimte. Overleg over 
toekomstige intensievere samenwerking: uitwisseling kunstenaars. De organisatie van Japan Media Arts 
Festival is vorig jaar overgedragen aan een andere 
organisatie, het was goed om deze mensen voor het eerst 
nu persoonlijk te ontmoeten. GOGBOT is immers 1 van de 
meest belanghebbende media art festivals van Nederland 
(en ook op wereldniveau speelt zij mee als speler), en Japan 
Media Arts Festival wordt ook regelmatig als zeer innovatief 
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aangeprezen in het discours (GOGBOT won in 2011 de prijs als meest innovatieve festival van 
Nederland). 

Contact gelegd met internationale robotica kunstenaars/wetenschappers o.a. uit Frankrijk, Australie en 
Amerika, voor toekomstige presentaties bij GOGBOT, samenwerking met Universiteit Twente, en evt 
toekomstige uitwisselingen naar Australie. 

Contact gelegd met Spaanse kunstenaar en Spaanse consulaat.  

 

 

 

 

Edwin Dertien,  

zie bijlage. (PDF) 

 

 

Kees Klaassen en Anton Stamhuis  

Kees Klaassen en Anton Stamhuis hebben een blog bijgehouden van hun bezoek aan India: 

http://fullformfreedom.cc/?p=175  

India,the conclusion. 

Posted on February 22, 2012 by vIDo 

First of all, let me say sorry for taking so long to post an update. It’s been a busy few weeks back home 

with some smaller projects and preparing for a few bigger ones but more on that later. For now let us 

turn back the clock to Thursday the 6thof January. 

http://fullformfreedom.cc/?p=175
http://fullformfreedom.cc/?p=175
http://fullformfreedom.cc/?author=1
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Anton and one of the guys form Gray Orange Robotics working on the code 

After many hours spent at the airport and leaving a good amount of money behind we got our creatures 

back from customs. Right after we got back from the airport with our flight-case safely in our hands we 

started work on the de-bugging we had planned to do in the first three days there. Mechanically 

everything seemed good enough but in the electronics department there were a few complications. I 

worked late in to the night trying to get it all to work, luckily the kind people of Gray Orange 

Robotics (one of the fellow exhibitors, from India) Offered to help and together we managed to get it all 

working to an exactable level. At four in the morning and we came to two conclusions, one: “We are 

tired and need to go to bed.”, two: “We don’t have a place to sleep yet”. Again the guys form Gray 

Orange Robotics came to save the day. They somehow got two two-person rooms on campus from the 

organization, so we had two beds to crash on for the rest of the Festival. 

 

The line in front of the main exhibition area. 

http://www.greyorangerobotics.com/
http://www.greyorangerobotics.com/
http://www.greyorangerobotics.com/
http://fullformfreedom.cc/wp-content/uploads/2012/02/1.jpg
http://fullformfreedom.cc/wp-content/uploads/2012/02/2.jpg
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The next morning, the first day of the festival, we got up early as the festival started at half past eight 

and we wanted some time to have a last look at the mechanics. The way the rest of the festival went is 

best illustrated by the picture to the Left, taken on the second day. Due to the big amount of people we 

didn’t really get to letting our mechanical monster ride around a whole lot so we kept it to giving a small 

demonstrations at our table, most of the times surrounded by multiple layers of Indian people. Luckily 

when things really got to crowded we had a big red button within arm’s reach to activate the second 

sculpture we brought with us, with its two loud power drill motors and wonderful movements our first 

and smaller tentacle “Looking for Life” managed to distract the crowds long enough for us to take a 

breath. 

 

Anton taking a ride in E.D.W.A.R.D. 

In the end we didn’t get to see a whole lot of the festival ourselves, being at our table most of the day. 

On the first day we did get to go to one of the evening shows (a demonstration by a group of free 

runners and a 3-D projection mapping show performed by ‘Born Digital’, another Dutch team together 

with ‘Nota Bene Visual‘ from Turkey). On the second day we didn’t go to any of the other events on 

campus but we did meet up with some of the other exhibitioners namely the the university of Plymouth 

Robot Football team and the group from the university of Adelaide, Australia. Who invited us to have 

dinner at their hotel about four blocks away from the main gate of the IIT. Upon arriving at their hotel 

we found out that they were staying in one of the most luxurious hotels in Bombay and we spent the 

http://www.borndigital.nu/
http://notabenevisual.com/
http://www.facebook.com/pages/University-of-Plymouth-Robot-Football/148285347160
http://www.facebook.com/pages/University-of-Plymouth-Robot-Football/148285347160
http://www.facebook.com/pages/University-of-Plymouth-Robot-Football/148285347160
http://www.adelaide.edu.au/
http://fullformfreedom.cc/wp-content/uploads/2012/02/3.jpg
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rest of the evening dining and talking in the most sumptuous surroundings any of us had ever been. A 

private cocktail chef at our table and people handing you towels after washing your hands in the 

restroom. During this night out the people from the university of Adelaide even invited us to have a ride 

in their project (E.D.W.A.R.D.) the next day. We returned back to campus late that night only to directly 

go to our room and go to bed. The next morning (the last day of the festival) we got up early again to 

meet up with the people from the university of Adelaide and have a go in their contraption. This was 

also the last day for me (Anton) as I had to catch my flight at 1AM the next morning. Kees had Decided 

to stay another week to actually see Bombay and get a real taste of the culture and I don’t blame him, if 

it wasn’t for school I’d had done the same. 

Now, more than a month later we look back on a hectic trip, but certainly the experience of a lifetime. 

Where we made a few new friends and made some good contacts, maybe for a project in the future. 

To end this wall of text I’d like to give a shout out to our sponsors: the cultural breeding ground R10 

Zwolle, Planet Art, Gemeente Enschede and the Dutch embassy in Bombay. 
 

Uitnodigingen voor festivals: 

- Invitation from Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur to display an exhibition at Kshitij 2012, 
begin januari verstuurt  vanaf  exhibitions2012@ktj.in . niet gedaan vanwege korte termijn, wel contact 
gehouden. 

- invitation: Techkriti'12, the annual technical and entrepreneurial festival of Indian Institute of 
Technology, Kanpur, niet gedaan omdat ik thuis mijn bedrijfje niet zo lang alleen kan laten. 

- invitation: annual technical festival Cognizance 2012: van cognizance2012exhibitions@gmail.com niet 
gedaan omdat ik thuis mijn bedrijfje niet zo lang alleen kan laten. 

- verder ben ik nog mondeling uitgenodigd door het japan media arts festival om mij in te schrijven. 
website http://plaza.bunka.go.jp/english/ 

van de eerste drie kan ik de mailcorrespondentie doormailen, dit zijn lange mails. over een paar 
maanden hoop ik dit contact weer op te pakken om te kijken of ik in 2013 wel tijd vrij kan maken. 

 

Bedrijven, instituten en kunstenaars. 

http://sites.mecheng.adelaide.edu.au/robotics/robotics_projects.php?browsebytitle=1&title=60&wpage_id=44
http://www.r10.nl/
http://www.r10.nl/
http://www.planetart.nl/
http://stad.enschede.nl/
http://www.overheidslinks.nl/ambassade/mumbai.htm
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-shimurabros met de instalatie xraytrain uit japan. we hadden een klik omdat ik met mijn nieuwe stuk 
ook bezig ben met mri scans    shimurabros@boomboomfilm.com, T+81(0)5055324626 
shimurabros.com 

-Vikas Dev, Mechanical research engineer van Grey & Orange Robotics,  +918802025299, 
vikas@greyorangerobotics.com, http://www.greyorangerobotics.com/ : hebben ons tijdens het Festival 
geholpen met technische problemen. gebruiken de zelfde aansturingstechnologie als ons. 

-viva les robots, info@vivelesrobots-education.dk, www.vivelesrobots-education.dk, toffe kuntenaars 
die ook robotcreatures maken. 

-http://www.plymouth.ac.uk/pages/view.asp?page=38504 universitair robotvoetbal team uit engeland. 
tijdens het festival hebben we elkaar geholpen.  

-The University of Adelaide, http://sites.mecheng.adelaide.edu.au/robotics/ universiteit met zeer 
geavanceerde roboticaprojecten en voertuigen.  een korte beschrijving van hun projecten en onze  
ervaringen vind je op onze blog http://fullformfreedom.cc/?p=175.  

- http://www.borndigital.nu/ & http://notabenevisual.com/ , een samenwerkingsproject van twee 
projectiekunstenaars(3d beamer e.d.) één van deze kunstenaars kwam uit Nederland dus dat schiep 
direct een band. 

 

 

Media: 
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Foto op verzoek van de journalist gemaakt door ons en gemaild naar Times of India. 
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promotieboekje, oplage 1.000 stuks. Bezoekersaantal Techfest 2012: ca 100.000  
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Financieel overzicht: 
 

Baten:   

Gemeente Enschede 3750 
Ambassade 1730 

Techfest 
India transport. food. 
support 

R10 Zwolle 2148.24 
Techfest 9000 inr 132.55 
eigen bijdrage PLANETART 1601.47 
eigen bijdrage deelnemers* 964.39 
tot 10326.65 
  

   
 Lasten   

hotel 670.06 
tickets K+V 1377.66 
extra bagage 58.06 

ticket Edwin Dertien 1118.43 
ticket Kees Klaassen 1118.43 
ticket Anton en extra baggage, 
injecties, importtax, etc 2148.24 

hotels. per diems. transport 2508.51 
promoboekje 262.87 
vormgever 100 
*eigen bijdrage deelnemers:   
ggd K+V 144 
visum Viola 64.5 
visum Kees 113.5 
hotel  488.67 
visa+ggd Edwin 153.72 

tot 10326.65 

  • Noot: Techfest bood aanvankelijk voor een aantal van ons, goedkope logies aan in het gastenhuis op de 
campus, maar aangekomen in India, bleek deze niet meer beschikbaar. Daarna heeft Techfest 9000 inr 
bijgedragen in het zelf zoeken naar hotels, want hotels buiten de campus bleken vele malen kostbaarder. 
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