NIEUWSBRIEF MEI 2016
www.v2.nl
16 mei is de deadline voor de aanmelding voor de Summer Sessions residency in augustus
en september van dit jaar. Op vrijdag 6 mei doet kunstenaar Dries Depoorter de tweede uit
zijn serie van drie publieke experimenten. De dag erna presenteert Roodkapje het
programma Reality Check bij V2_. En op 18 en 19 mei vindt rond de Witte de Withstraat de
Futurosity

Summit plaats, twee dagen met lezingen, workshops en debatten. Als onderdeel
daarvan presenteert V2_ op 19 mei een nieuwe verzameling essays van Douglas Coupland:
Machines Will Make Better Choices than Humans.

3X3 DE DRIE VAN DRIES DEPOORTER
6 mei 2016
18.00–21.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/3x3-de-drie-van-dries-depoorter-deel-2

V2_ biedt drie kunstenaars de ruimte, tijd en middelen om drie experimenten te ontwikkelen.

Iedere eerste vrijdagavond van de maand is het publiek uitgenodigd om één van deze
experimenten live bij te wonen. Een unieke ervaring, want zoals bij ieder experiment weet
niemand waar het toe zal leiden. Dries Depoorter voert op vrijdagavond 6 mei bij V2_ zijn
tweede experiment uit. Hij werkt met sociale thema’s in de context van het internet en speelt
op een humoristische manier met sociale identiteit, privégegevens, big data en online
privacy.

SUMMER SESSIONS 2016
Deadline 16 mei
summersessions.net
lab/projects/summer-sessions-call-2016

Ben je kunstenaar en wil je deze zomer een aan de slag met een nieuw project? Ben je
ambitieus, zit je vol ideeën? Stuur dan een plan in voor de Summer Sessions, de kortlopende
residency die wordt georganiseerd door een wereldwijd netwerk van culturele organisaties.
De Summer Sessions bieden een vruchtbare atmosfeer, ondersteuning en feedback van
experts. Stuur een video waarin je je idee uiteenzet, vertelt welke ondersteuning je nodig
hebt, en uitlegt waarom het project bij de Summer Sessions thuis hoort. Meer informatie vind
je op www.summersessions.net. De deadline is 16 mei.

V2_COMMUNITY: ROODKAPJE REALITY CHECK
7 mei 2016
17.30–00.00u
Eten, lecturama en performance
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/v2_community-invites-roodkapje

V2_Community nodigt Roodkapje uit om op 7 mei een hele zaterdagavond te vullen. Het
programma heet Reality Check. Er is eten voor 10 euro van 18.30–20.00u verzorgd door
FOODIGANS, met ‘SugarCoated FoodBombs’ (beperkte capaciteit, presale: hier). En daarna
het ‘lecturama’ AUTARC van Nikki Ootjers en Hinde Chaâtouf, en de p
 erformance

INTERVENING SPACE: My Self, the fetus door Lisette Ros. Gratis entree (behalve het eten).

FUTUROSITY SUMMIT
18–19 mei 2016
20.00–00.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media en Kunstblock partners
v2.nl/events/futurosity-summit
19 mei 2016
15.00–17.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/looking-back-h.i.t.
v2.nl/events/booklaunch-douglas-coupland

The Futurosity Summit is de climax van het Futurosity project. Het tweedaags programma
biedt lezingen, workshops, rondleidingen en discussies over de toekomst. De ‘summit’ vindt
plaats bij V2_ en andere plekken in en rond de Witte de Withstraat in Rotterdam. Gasten zijn
onder andere Douglas Coupland, Shumon Basar, Max Dovey & Manetta Berends, Helen

Hester, Charlie Koolhaas, Dennis Muñoz Espadiña, Willem Schinkel, Lukas Simonis, Elfie
Tromp, Tommy Ventevogel en Liesbeth van Zoonen. (Beeld: Douglas Coupland, Technical
Sunrise Number One (2014)).
V2_ presenteert op donderdagmiddag 19 mei een dubbelprogramma met de herneming van
Max Dovey & Manetta Berends’ H.I.T., gevolgd door de presentatie van Machines Will Make
Better Choices than Humans, een nieuwe V2_publicatie met drie essays van Douglas
Coupland – de centrale gast van Futurosity. Meer info op v2.nl/events/looking-back-h.i.t. en
v2.nl/events/booklaunch-douglas-coupland.

V2_COMMUNITY EN SQEK: MAKING ROOM
22 mei 2016
20.00–22.00u
Boekpresentatie en discussie
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/v2_community-invites-sqek-making-room

Ooit – meer dan 30 jaar geleden – was V2_ een kraakpand in ‘s Hertogenbosch. Op 22 mei
zet V2_Community de deuren open voor SQEK, die het boek Making Room: Cultural

Production in Occupied Spaces presenteert, gevolgd door discussie. Gasten zijn Alan Smart
en Open Forms. Het boek is een bloemlezing met teksten over kunst en media in de context
van kraken en stedelijk activisme. Het event is onderdeel van de SQEK conferentie die ook
plaatsvindt op andere plekken in Rotterdam.

NIEUWE ESSAYS VAN DOUGLAS COUPLAND
Machines Will Make Better Choices than Humans
40p., 3 euro
v2.nl/publishing/machines-will-make-better-choices-than-humans

In drie essays – uitgegeven door V2_Publishing – laat Douglas Coupland zien hoe
technologische ontwikkelingen ons idee van de toekomst ingrijpend hebben veranderd. Door
de technologische ontwikkelingen ligt de toekomst onder onze vingertoppen, en is niet
langer iets dat in een mythische verte ligt. Machines Will Make Better Choices than Humans
telt 40 pagina’s en kost maar 3 euro. Vanaf 19 mei te koop in onze webshop.

Liever sociale media dan e-mail? Volg V2_ op:
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Google+
De activiteiten van V2_ worden mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
de gemeente Rotterdam en DOEN. Futurosity maakt deel uit van Rotterdam viert de stad! en wordt ondersteund door de stad
Rotterdam (Rotterdam. Make it Happen) en door The Art of Impact.

