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16 mei lijkt ver weg, maar het is de deadline als je je wilt aanmelden voor een Summer
Sessions residency in augustus/september van dit jaar. We lanceren ook een nieuwe serie:
3x3, met steeds drie experimenten van één kunstenaar. Dries Depoorter is op vrijdag 1 april
de eerste die zo’n publiek experiment doet. De volgende dag is er een workshop van het
Rotterdamse collectief Noodlebar plus optredens met modulaire synthesizers. Later in de
maand presenteren we feestelijk de Engelse vertaling van Ruben Jacobs boek Everyone Is
an Artist. Er is nog meer te doen bij V2_: kijk daarom op onze website of blijf op de hoogte
via de sociale kanalen.

3X3 DE DRIE VAN DRIES DEPOORTER
1 april 2016
18.00–21.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/3x3-de-drie-van-dries-depoorter-deel-1

V2_ biedt drie kunstenaars de ruimte, tijd en middelen om drie experimenten te ontwikkelen.
Iedere eerste vrijdagavond van de maand kan het publiek één van deze experimenten live
bijwonen. Een unieke ervaring, want zoals bij ieder experiment weet niemand waar het toe
zal leiden. Dries Depoorter is de eerste kunstenaar die bij V2_ drie experimenten aangaat. 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. Bekijk de video en stuur je plan op!

NOODLEBAR WORKSHOP EN OPTREDENS
2 april 2016
13.00–00.00u
Workshop en optredens
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/v2_community-invites-noodlebar-1
v2.nl/events/the-atari-punk-console-workshop

V2_ heeft Noodlebar uitgenodigd om op zaterdag 2 april bij V2_ een speciaal event te
organiseren. Overdag is er een workshop waarin je een eigen Atari Punk Console leert
solderen. ‘s Avonds zijn er optredens met modulaire synths door Elfferich & Moll, Zen.SE,
Mono-Poly en Panenkov. De workshop vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur. (Meer info en
inschrijven voor de workshop: hier en hier.)

BOEKPRESENTATIE: EVERYONE IS AN ARTIST
11 april 2016
19.30–22.00u
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/book-launch-everyone-is-an-artist-by-ruben-jacobs
v2.nl/publishing/everyone-is-an-artist

Een feestelijke presentatie van de V2_publicatie Everyone Is an Artist met de auteur van het

boek Ruben Jacobs. Everyone Is an Artist is de Engelse vertaling van zijn goed verkopende
Iedereen een kunstenaar. Tijdens de presentatie geeft Jacobs een korte lezing over de noties
‘authenticiteit’ en ‘creativiteit’ in de context van het neoliberalisme en creatieve kapitalisme.
Daarna beantwoordt hij vragen uit het publiek. Er zijn gesigneerde exemplaren van Everyone
Is an Artist te koop. De andere boeken van V2_ worden die avond tegen soms flink
gereduceerde prijzen verkocht. Natuurlijk is het boek ook nu al te koop in de webshop.

DERDE DINSDAG IN APRIL
19 april 2016
20.00–21.30u (bepaal zelf de toegangsprijs)
V2_ Instituut voor de instabiele media
v2.nl/events/de-derde-dinsdag-in-april-2016

De Derde Dinsdag is de reizende liveshow over Rotterdamse kunst & cultuur, en geeft in
anderhalf uur een highspeed update met korte interviews, performances, filmpreviews,
theaterscènes en live muziek. Deze maand is De Derde Dinsdag te gast bij V2_.

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.

