NIEUWSBRIEF APRIL 2017
www.v2.nl
In de komende anderhalve week staan er flink wat activiteiten op de agenda van V2_. Op
vrijdag 31 maart is er de boekpresentatie van Sebastian Olma’s In Defence of Serendipity. De
dag daarop treedt Pangani op bij V2_. Vrijdag 7 april is het tijd voor Jonas Lund’s tweede live
experiment in zijn 3x3-series. Op 7 en 8 april is V2_ ook de thuisbasis voor live internetradio
door het Rotterdamse collectief PLUSPLUS++. Niet te vergeten: de ‘call’ voor de Summer
Sessions residencies is gepubliceerd. De deadline voor aanmelding is 15 mei.

BOEKPRESENTATIE: IN DEFENCE OF
SERENDIPITY
31 maart
20.00–23.00u
V2_
Entree € 3.- (inclusief een gratis drankje)
v2.nl/events/book-launch-in-defence-of-serendipity-sebastian-olma

Op vrijdag 31 maart gaan Joke Hermes, Paul Frissen, Max Dovey en Sebastian Olma in
discussie over Sebastian Olma's onlangs verschenen boek In Defence of Serendipity. Olma’s

boek is een uitdaging van het geloof in zegeningen van de digitale technologie. Hij verwerpt de
gelijkstelling van innovatie en ondernemerschap en pleit voor een maatschappelijke digitale
infrastructuur om te voorkomen dat deze infrastructuur degenereert tot een apparaat voor
marketing en financiën. Onlangs interviewde V2_’s Arie Altena Sebastian Olma over zijn boek.
Het interview is te lezen op: v2.nl/archive/articles/serendipity-sagacity-politics.

V2_COMMUNITY PRESENTEERT: PANGANI IN
RITUAL
1 april 2017
20.00–23.00u
Deur open om 20.00u. Optreden tussen 21.00u en 22.00u.
V2_
v2.nl/v2_community-presents-pangani-in-ritual

Als geluidenverteller mixt Pangani buitenaardse soundscapes en diepe baslijnen tot
avontuurlijke psychedelische dub. Hij verweeft gedetailleerde synthesizerlijnen en glasheldere
complexe beats met akoestische instrumenten en flarden van stemmen. Zo creëert hij onder
druk opborrelende denkbeeldige geluidswerelden. Pangani in Ritual is een synesthetische

geluidsperformance waarin ruimtelijk geluid, lichteffecten en de geur van etherische oliën een
zintuigelijke concertervaring oproepen.

3X3: JONAS LUND
7 april 2017
18.00–21.00u
V2_
v2.nl/events/3x3-the-three-of-jonas-lund

Op 7 april is het de beurt aan Jonas Lund om bij V2_ zijn tweede experiment in een serie van
drie uit te voeren. Met 3x3 biedt V2_ over het gehele jaar drie kunstenaars de ruimte, tijd en
middelen om drie experimenten te ontwikkelen. Iedere eerste vrijdagavond kan het publiek één

van deze experimenten live bijwonen. Jonas Lund maakt websites, performances, schilderijen,
sculpturen en foto’s waarin hij data over trends en gedrag in de kunstwereld gebruikt. Bij V2_
zal hij weer net als tijdens zijn eerste experiment live internetkunst maken. 3x3 maakt deel uit
van de Kunstavond: de kunstinstellingen rond de Witte de Withstraat zijn deze avond allemaal
geopend (MAMA, TENT, UBIK, V2_, Witte de With Center for Contemporary Art and CBK
Rotterdam).

V2_COMMUNITY PRESENTEERT PLUSPLUS++
7–8 april 2017
9.00–23:00u
V2_
v2.nl/v2_community-invites-plusplus

PLUSPLUS++ is een nieuw Rotterdams initiatief voor live internet radio. Op 7 en 8 april zal
PLUSPLUS++ twee dagen van negen uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds live uitzenden vanuit
de studio bij V2_. Bezoekers zijn welkom. Kom kijken! PLUSPLUS++ bestaat uit musici,

curatoren, kunstenaars, verzamelaars, ontwikkelaars, dansers en acteurs die actief al deze
scenes proberen te verbinden. Meer op: www.plusplusradio.com

IoT & BUILT ENVIRONMENT MEETUP
9 april 2017
14.00–19.00u
V2_
v2.nl/6th-internet-of-things-built-environment-meetup
Op zondag 9 april is V2_ gastheer van de zesde Internet of Things & Built Environment
MeetUp. Op deze dag van het internet-der-dingen biedt de MeetUp plek voor discussie over
ethiek en privacy in een toenemend vernetwerkte wereld. Het thema van dit jaar is Art &
Imagination. Sprekers zijn Rob van Kranenburg, Yvonne Dröge Wendel, Usman Haque (via
Skype), Ben van Lier, Michela Magas (via Skype), Florian Hellwig, Frans Vogelaar & Elizabeth
Sikiaridi, en Delfina Fantini van Ditmar. Meer info here.

SUMMER SESSIONS CALL 2017
summersessions.net/about

De Summer Sessions zijn kortlopende residencies die worden georganiseerd door een
wereldwijd netwerk van culturele organisaties. De Summer Sessions bieden een vruchtbare
atmosfeer, ondersteuning en feedback van experts. 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
video waarin je je idee uiteenzet, vertelt welke ondersteuning je nodig hebt, en uitlegt waarom
het project bij de Summer Sessions thuis hoort. De residencies duren ongeveer 8 weken in de
periode tussen 15 juni en 30 september. De deadline voor aanmelding is 15 mei. Alle informatie
is te vinden op summersessions.net/.

Liever sociale media dan e-mail? Volg V2_ op:
• Facebook
• Twitter

• Instagram

De activiteiten van V2_ worden mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en
de gemeente Rotterdam..

