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HOT100 is het speciale talentprogramma van Vir tueel Plat-
form voor nieuwe alumni in e-culturele curricula. E-cultuur 
is het gebied waar gewerkt, geëxperimenteerd en gespeeld 
wordt met de betekenis van de nieuwe technische ontwik-
kelingen. E-cultuur omvat de disciplines uit het digitale tijd-
perk als interactieontwerp, game design, datavisualisatie 
en mediakunst. Daarnaast hebben we het bij e-cultuur over 
digitaal geïnformeerde processen en ar tefacten van ou-
dere culturele disciplines als architectuur, film en theater. 
HOT100 2012 is de zesde editie van het HOT100 programma.

HOT100 Dag speelt zich af op het PICNIC Festival dit jaar 
in het nieuwe EYE gebouw aan het IJ in Amsterdam Noord. 
Op deze dag worden de meest belovende alumni van Ne-
derlandse kunstacademies, universiteiten en hogescholen 
die zijn afgestudeerd op het gebied van ontwerp, de kun-
sten, theorie, communicatie en programmeren bij elkaar 
gebracht. Ze komen uit alle hoeken van het land en zijn 
het soor t mensen waarvan we verwachten dat ze op de 
voorgrond zullen treden in hun werk in de komende jaren. 

Deze golf van talent wordt door Virtueel Platform op HOT100 
Dag in contact gebracht met vooraanstaande organisaties 
en instituten, en met spannende jonge initiatieven, bedrijven 
en festivals die interessant werk doen op het gebied van  
e-cultuur. In de middag kunnen een aantal organisaties vragen 
stellen aan de HOT100, waarna de HOT100 op hun beurt vragen 
kunnen stellen aan deze organisaties en aan elkaar.

HOE wOrD JE HOT?
Vir tueel Platform vraagt alle Nederlandse onderwijsinstel-
lingen met een relevant curriculum op het gebied van 
e-cultuur om hun drie interessantste afstudeerders te no-
mineren voor de HOT100. De nominaties worden niet alleen 
gebaseerd op eindexamenwerk, maar ook op een algehele 
verwachting dat de genomineerden in de toekomst nog wel 
eens relevante e-dingen zouden kunnen gaan doen. 

Vir tueel Platform volgt in principe deze nominaties, maar 
licht de lijstjes natuurlijk wel goed door, waarbij er nog 
enkele kandidaten afvallen. Ieder die dan over is, is een 
van de HOT100 (en daarom zijn het er ook nooit honderd). 

VErsCHIl mAkEN
E-cultuur was vooral een voorhoede van culturele vernieuwing, 
maar is nu aan het veranderen in het grote schakelbord 
voor maatschappelijke veranderingen, die nooit exclusief 
technisch, economisch of politiek van aard zijn. Als je als af-
studeerder kennis, vaardigheden en daarnaast ook nog eens 
creatief talent hebt op dit gebied, heb je een paar goede 
kaarten in handen om een verschil te kunnen maken. 

Vir tueel Platform denkt dat de HOT100 de mentaliteit en vaar-
digheden hebben die het creatieve landschap in Nederland 
zullen verrijken en we zijn heel benieuwd naar de ideeën en 
projecten die zullen ontstaan op HOT100 Dag en daarna. 

want het is duidelijker dan ooit: cultuur speelt een centrale 
rol in alle grote en kleine maatschappelijke kwesties. Cre-
ativiteit is daarbij essentieel: voor het vinden van antwoor-
den, maar meer nog bij het formuleren van nieuwe goeie 
vragen. En creativiteit is iets dat computers voorlopig niet 
zelf kunnen leren. 

HOT100
2012
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PICNIC is een vooraanstaand Europees 
platform voor innovatie en creativiteit. 
PICNIC functioneert als incubator en 
katalysator voor ideeën, concepten, 
producten en diensten. In PICNICs 
activiteiten wordt ingegaan op de 
grote trends van deze tijd en wordt on-
derzocht hoe technologie creatief kan 
worden toegepast om antwoorden te 
vinden voor zakelijke, sociale en maat- 
schappelijke uitdagingen.

PICNIC organiseert informele om-
gevingen waarin mensen uit hun 
dagelijkse manier van doen kunnen 
stappen om samen te werken PICNICs 
activiteiten willen inspireren, verbre-
den en uitdagen. PICNIC moedigt 
deelnemers aan om bruikbare ideeën 
die tot een betere wereld kunnen 
leiden, te verbeteren, te vernieuwen 
en verder te ontwikkelen. 

Virtueel Platform is het Nederlands ken-
nisinstituut voor e-cultuur en stimuleert 
en versterkt vernieuwing van de cultuur 
door kennis over e-cultuur te delen, 
zichtbaar te maken en te vergroten. 

Vir tueel Platform richt zich op organi-
saties en mensen die werkzaam zijn 
binnen de kunst- en cultuursector, 
de overheid, fondsen, onderwijs 
en de creatieve industrie. Vir tueel  
Platform is een onafhankelijke stich-
ting en wordt gesubsidieerd door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
wetenschappen.  

In de uitvoering van activiteiten hanteert 
Virtueel Platform deze doelstellingen: 

• het signaleren van ontwikkelingen 
en stimuleren van onderzoek 

• het werk van de sector nationaal en 
internationaal bekendheid geven

• de sector sterker verbinden met 
culturele & maatschappelijke  
organisaties

Virtueel Platform gaat na 2013 door in 
een nieuw instituut in samenwerking 
met het Nederlands Architectuurinsti-
tuut (NAi) en Premsela, het Nederlands 
Instituut voor Design en mode. Zie 
voor meer informatie over deze fusie 
www.virtueelplatform.nl

Picn ic  i s  a l so  a t :

RSS  feed_ 
ht tp: / /www.picnicnetwork.org/
feed/a tom/5905

Tw i t te r_ 
http://twitter.com/picnicfestival

F l ick r_ 
http://www.fl ickr.com/photos/
crossmediaweek

Fr iendFeed_
h t tp: / / f r i endfeed.com/
p icn icnetwo r k

V imeo_ 
http://www.vimeo.com/
channels/picnictvchannel

L inked In_
http://www.linkedin.com/groups?
gid=150580

Facebook_ 
http://www.facebook.com/
picnicfestival 

V i r tuee l  P la t fo rm i s  a l so  a t :

RSS  feed_ 
http://virtueelplatform.nl/#2481

Tw i t te r_ 
h t tp: / / tw i t te r.com/v i r tuee lp

F l ick r_ 
http://www.fl ickr.com/photos/v-p

Netv ibes_ 
http://www.netvibes.com/
virtueelplatform#Virtueel_Platform

De l ic ious_ 
h t tp: / /de l ic ious.com/
v i r tuee lp la t fo rm

Facebook_
h t tp: / /www. facebook.com/
v i r tuee lp la t fo rm

Youtube_
www.you tube.com/
v i r tuee lp la t fo rm
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HOE DIT BOEKJE TE GEBRUIKEN?
Alle HOT100 2012 introduceren zichzelf en hun kennis en 
vaardigheden in dit boekje. Om jou te helpen de mensen 
met de vaardigheden die jij zoekt te vinden, hebben wij de 
belangrijkste e-cultuur disciplines en vaardigheden gelabeld 
in 17 tags. Elke HOT100 heeft een primaire tag gekozen om 
zijn of haar belangrijkste vaardigheid te representeren en 
nog eens één tot vijf secondaire tags om andere relevante 
vaardigheden te laten zien. 

QR CODES

TAGLIJSTEN HOT100

STAP 1

Down load een QR- leze r 

app voor jouw smartphone, 

b i j voo rbee ld  v ia 

www.q r reader.com.

We  h e b b e n  a l l e  H OT 1 0 0  g e v r a a g d  e e n  d i g i t a a l 

o f  o n l i n e  p a a s e i  v o o r  d e  l e z e r s  v a n  d i t  b o e k j e  t e  

v e r s t o p p e n  i n  e e n  Q R- c o d e.  D i t  ka n  e e n  U R L  z i j n , 

e e n  t e l e f o o n n u m m e r,  e e n  b o o d s c h a p  o f  e e n  a n d e r e 

v e r r a s s i n g .  D e z e  Q R- c o d e s  v i n d  j e  o p  a l l e  v o l g e n d e 

p r o f i e l p a g i n a ’ s .  Vo l g  d e  o n d e r s t a a n d e  i n s t r u c t i e s  o m 

m e e r  t e  o n t d e k ke n  o v e r  d e  t o p t a l e n t e n  v a n  d i t  j a a r !

Op de vo lgende pag ina ’ s  v ind  je  b i j  e l ke 

tag een l i j s t je  HOT100.  Onder  de  tag z ie 

je  de  p r ima i re  spec ia l i s ten ;  d i t  z i j n  de 

HOT100 d ie  hebben aangegeven dat  d i t 

hun  be lang r i j k s te  vaa rd ighe id  i s.  Daar-

onder  v ind  je  de spec ia l i s ten ;  d i t  z i j n  de 

HOT100 d ie  z ich  ook  we l  thu i s  voe len  b i j 

d ie  tag.

Zoek  je  dus  iemand d ie  wat  datav i su -

a l i sa t ie s  voo r  je  kan  maken,  k ie s  een 

p r ima i re  spec ia l i s t  onder  d ie  tag  en  ga 

naar  he t  aangegeven pag inanummer.

Zoek  je  iemand d ie  datav i sua l i sa t ie s  kan 

maken,  maar  ook  nog wat  andere  vaa r-

d igheden in  hu i s  moet  hebben,  k i j k  dan 

ook  eens  naar  de  spec ia l i s ten.

Op elke HOT100 pagina t ref je aan:  

een korte bio, een port retfoto, een QR-

code en een r i j t je fei ten met relevante 

opleiding en werkervar ing. De meeste 

HOT100 hebben ook een attachment 

meegestuurd, een k leine afbeelding 

van hun werk. Op elke pagina vind je 

ook de gekozen tags terug, waarbi j  de 

pr imaire tag nog eens is gemarkeerd.

STAP 3

De app zal je nu doorverwij-

zen naar de URL of andere 

digitale boodschap die in 

de QR-code verstopt zit.

STAP 2

Open de QR- leze r 

en  scan de QR-code.

HOE WERK T  HET?

UITL IJNING

DATA

Pr i va te  Schoo l  1

Pr i va te  Schoo l  2

Pr i va te  Schoo l  3

FACTSHEET

ATTACHMENTS

7

MOBILE

CO -CREAT ION

THEORY

EXPERIENCE DES IGN

TRANSMEDIA

TAGS:

PARIS HILTON
emai l _   pa r i s@h i l ton.com
webs i te_                        www. .pa r i sh i l ton.com

THe WaY I  See I T,  YOU SHOULD L IVe eVeRYDaY 
L Ike I TS YOUR bIRTHDaY ”

Paris Hilton begon bekend te raken bij het 
publiek doordat ze bij feestjes de boel flink 
op stelten zette. maar sinds ze met haar 
toenmalige vriend rick salomon te zien 
was in een zelfgemaakte seksvideo die 
'uitlekte' op het internet, heeft ze een model-, 
muziek- en filmcarrière kunnen uitbouwen. 
De seksvideo werd later onder de titel 1 Night 
in Paris op dvd uitgebracht. Er werd door 
de Hilton-familie tevergeefs een rechtszaak 
tegen de producent aangespannen, maar 
Paris gaf toestemming de film uit te brengen 
in ruil voor een flinke vergoeding.

Door het aanzienlijke familiekapitaal is ze 
in staat zich een uitbundige levensstijl te 
veroorloven. Ze zal een deel van het Hilton 
Hotel Corporation erven van haar vader. 
Het vermogen van de familie Hilton wordt 
geschat op 2,3 miljard dollar, wat omge-
rekend ongeveer 1,5 miljard euro is. Op 
17 september 2007 ontving Paris Hilton 86 
miljoen euro van haar opa.

 primaire specialisten 

specialisten

USABIL I TY  DES IGN

GRAPHIC DES IGN

BRANDING

MEDIA ART

THEORY

TAGS:

PHILOSOPHY
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AuDIOVIsuAl brANDINgANImATION API's

 primaire specialisten pag

mY ANH HANg 14
AmANDA NEDErmEIJEr 27

 specialisten pag

lEONIEkE VAN DIPTEN 06
mArTIJN VAN DuErEN
DEN HOllANDEr 07
HANNEkE VAN luTTIkHuIZEN 21
sTrANgE DAY / rIJmus 31

 primaire specialisten pag

lAurIEr rOCHON 32

 specialisten pag

JONAs grOOT kOrmElINk 13
THOmAs VAN mANEN 23
AArT rösT 33
rYANNE TurENHOuT 42
rOY VAN DEr VEEN 43

 primaire specialisten pag

 specialisten pag

JOrAm bINsbErgEN 02
THOmAs bOEsCHOTEN 03
lArs böHm 04
lEONIEkE VAN DIPTEN 06
kATJA HAZENbErg 15
lAurA rOmY lEgué 20
HANNEkE VAN luTTIkHuIZEN 21
PIm VErlAEk 45

 primaire specialisten pag

bOYD rOTgANs 34
sTrANgE DAY / rIJsmus 31
JOs VOlkErs 47

 specialisten pag

AmANDA NEDErmEIJEr 27
mArlON VAN DEr PAs 29
TONY sCHuITE 37
lIEVEN VAN sPEYbrOECk 39
mY ANH HANg 14
lAurA mACCHINI 22

IXVIII



 primaire specialisten pag

PETEr CurET 05
JONAs grOOT kOrmElINk 13
DAPHNE kOOPmAN 17
AArT rösT 33
rOY VAN DEr VEEN 43
lIEVEN VAN VElTHOVEN 44
EElkE HErmENs 16

 specialisten pag

lIEVEN VAN sPEYbrOECk 39
AlEx gEkkEr 12
JOrrIT sCHAAP 35
JEFFrEY krOONsTuIVEr 19
lAurA mACCHINI 22
bOYD rOTgANs 34

 primaire specialisten pag

THOmAs VAN mANEN 23
JOrrIT sCHAAP 35
rYANNE TurENHOuT 42

 specialisten pag

JONAs grOOT kOrmElINk 13
AlEx gEkkEr 12
PETEr CurET 05
NOOrTJE VAN EEkElEN 09
IrmA FölDéNYI 10
EElkE HErmENs 16
HANNEkE VAN luTTIkHuIZEN 21
lAurIEr rOCHON 32
AArT rösT 33
PIm VErlAEk 45
FErNANDO VAN DEr VlIsT 46

 primaire specialisten pag

 specialisten pag

JONAs grOOT kOrmElINk 13
JOrrIT sCHAAP 35
AlEx sTArr 40

 primaire specialisten pag

brAm FrITZ 11
JEFFrEY krOONsTuIVEr 19
TONY sCHuITE 37

 specialisten pag

mArlON VAN DEr PAs 29
AlEx gEkkEr 12
AlEx sTArr 40
THOmAs bOEsCHOTEN 03
PETEr CurET 05
rIk VAN DuIJN 08
IrmA FölDéNYI 10
DAPHNE kOOPmAN 17
lAurA rOmY lEgué 20
TOmás NAVArrO 26
DAPHNE OTTErlOO 28
THOmAs PlAIZIEr 30
bOYD rOTgANs 34
mArJA sIlVErTANT 38

DATA
VIsuAlIZATION

ExPErIENCE
DEsIgNCrEATIVE CODE CO-CrEATION

XIX



 primaire specialisten pag

rIk VAN DuIJN 08

 specialisten pag

JEFFrEY krOONsTuIVEr 19
sANNE mEIJEr 24
mArJA sIlVErTANT 38
sTrANgE DAY / sArIEr 31
rOY VAN DEr VEEN 43
lIEVEN VAN VElTHOVEN 44

 primaire specialisten pag

lEONIEkE VAN DIPTEN 06
mArTIJN VAN DuErEN
DEN HOllANDEr 07
lAurA mACCHINI 22
TOmás NAVArrO 26
DAPHNE OTTErlOO 28
mArlON VAN DEr PAs 29
lIEVEN VAN sPEYbrOECk 39

 specialisten pag

AmANDA NEDErmEIJEr 27
lArs böHm 04
PETEr CurET 05
rIk VAN DuIJN 08
mY ANH HANg 14
DAPHNE kOOPmAN 17
THOmAs VAN mANEN 23
lAurIEr rOCHON 32
HANNA sCHrAFFENbErgEr 36
sTrANgE DAY / rIJsmus 31
lIEVEN VAN VElTHOVEN 44
PIm VErlAEk 45
JOs VOlkErs 47

 primaire specialisten pag

NOOrTJE VAN EEkElEN 09
AlEx gEkkEr 12
HANNEkE VAN luTTIkHuIZEN 21
sANNE mEIJEr 24
sTrANgE DAY / sArIEr 31
FErNANDO VAN DEr VlIsT 46

 specialisten pag

JONAs grOOT kOrmElINk 13
AmANDA NEDErmEIJEr 27
mArlON VAN DEr PAs 29
lIEVEN VAN sPEYbrOECk 39
JOrrIT sCHAAP 35
lArs böHm 04
IrmA FölDéNYI 10
brAm FrITZ 11
DAAN krIJNEN 18
JEFFrEY krOONsTuIVEr 19
lAurA rOmY lEgué 20
THOmAs PlAIZIEr 30
ANNOuCk wElHuIs 48

 primaire specialisten pag

AlEx sTArr 40

 specialisten pag

JOrAm bINsbErgEN 02
TONY sCHuITE 37
THOmAs bOEsCHOTEN 03
DAPHNE kOOPmAN 17
DAAN krIJNEN 18
sANNE mEIJEr 24
sTrANgE DAY / sArIEr 31
rOY VAN DEr VEEN 43

mEDIA ArT mObIlEgAmE DEsIgN
grAPHIC
DEsIgN

XIIIXII



XVXIV

 primaire specialisten pag

DAAN krIJNEN 18
rOOs VAN TONgErlOO 41
ANNOuCk wElHuIs 48
THOmAs bOEsCHOTEN 03
ElIZE DE mul 25
HANNA sCHrAFFENbErgEr 36
mArJA sIlVErTANT 38
PIm VErlAEk 45

 specialisten pag

JOrAm bINsbErgEN 02
AmANDA NEDErmEIJEr 27
JOrrIT sCHAAP 35
lIEVEN VAN sPEYbrOECk 39
AlEx sTArr 40
lArs böHm 04
NOOrTJE VAN EEkElEN 09
IrmA FölDéNYI 10
mY ANH HANg 14
kATJA HAZENbErg 15
EElkE HErmENs 16
lAurA rOmY lEgué 20
lAurA mACCHINI 22
THOmAs VAN mANEN 23
DAPHNE OTTErlOO 28
THOmAs PlAIZIEr 30
rYANNE TurENHOuT 42
lIEVEN VAN VElTHOVEN 44
FErNANDO VAN DEr VlIsT 46

 primaire specialisten pag

JOrAm bINsbErgEN 02

 specialisten pag

TONY sCHuITE 37
AlEx sTArr 40
lEONIEkE VAN DIPTEN 06
NOOrTJE VAN EEkElEN 09
mY ANH HANg 14
kATJA HAZENbErg 15
EElkE HErmENs 16
lAurA mACCHINI 22
TOmás NAVArrO 26
DAPHNE OTTErlOO 28
mArJA sIlVErTANT 38
sTrANgE DAY / rIJsmus 31
FErNANDO VAN DEr VlIsT 46
ANNOuCk wElHuIs 48

 primaire specialisten pag

 specialisten pag

NOOrTJE VAN EEkElEN 09
AArT rösT 33

THEOrY TrANsmEDIAsErVICE DEsIgN

 primaire specialisten pag

 specialisten pag

mArlON VAN DEr PAs 29
TONY sCHuITE 37
sTrANgE DAY / sArIEr 31
JOs VOlkErs 47

sOuND



 primaire specialisten pag

lArs böHm 04
kATJA HAZENbErg 15
lAurA rOmY lEgué 20
THOmAs PlAIZIEr 30

 specialisten pag

AlEx gEkkEr 12
PETEr CurET 05
brAm FrITZ 11
DAPHNE kOOPmAN 17
JEFFrEY krOONsTuIVEr 19
sANNE mEIJEr 24
AArT rösT 33
mArJA sIlVErTANT 38
rOY VAN DEr VEEN 43
lIEVEN VAN VElTHOVEN 44

usAbIlITY
DEsIgN

XVI



JORAm 
BINSBERGEN
emai l _   jo rambinsbe rgen@gmai l .com
webs i te_   tw i t te r.com/ jo rambinsbe rgen

De beSTe  maNIeR  Om De  TOekOmST  Te 
VOORSPeLLeN I S  HaaR ZeLF  Te  cReëReN.

Joram binsbergen studeerde Communicatie 
en multimedia Design aan de Hogeschool 
van Amsterdam en gaat een master Nieuwe 
media en Digitale Cultuur volgen aan de 
universiteit van Amsterdam. Tot zijn vele 
expertises en vaardigheden behoren onder 
andere concepting, project management, 
interactieve media en tweede scherm appli-
caties. Hij wil na zijn studie aan de slag met 
de conceptuele kant van creatieve nieuwe 
media projecten.

Voor zijn afstudeerproject werkte Joram bij 
het medialAb Amsterdam in een klein team 
samen aan een interactief nieuwsformaat 
voor nieuwsomroep NOsop3. De tweede 
scherm applicatie die in dit kader is ontwik-
keld, NOs spotlight genaamd, zal tijdens de 
verkiezingen in september 2012 worden ge-
bruikt. Elke dag zullen drie invloedrijke Twitter 
accounts worden geselecteerd om inzichten 
via de applicatie delen. Je kan de Tweets van 
die drie accounts bekijken, meteen zien wat 
de rest van Nederland ervan vindt en ook zelf 
reageren en je in de discussie mengen. 

THOmAS 
BOESCHOTEN
emai l _   thomas@boeschoten.eu
webs i te_   www.boeschoten.eu 

ééN TWeeT  L I jk T  m ISScH IeN VLUcHT Ig eN 
We IN IgZeggeND,  maaR eeN HeLe  beRg I S 
PRacHT Ig ONDeRZOekSmaTeR IaaL.

Thomas boeschoten studeerde Nieuwe media 
en Digitale Cultuur aan de universiteit utrecht. 
Zijn scriptie over de Nederlandse politiek op 
Twitter was aanleiding voor een vervolgon-
derzoek en een publicatie bij het rathenau 
Instituut in het boek Voorgeprogrammeerd 
samen met mirko Tobias schäfer en Nikos 
Overheul. Voor zijn scriptie analyseerde en vi-
sualiseerde hij honderdduizenden tweets van 
Nederlandse politici. Ook in NrC Handelsblad 
verscheen een artikel over zijn onderzoek.

Thomas houdt nog steeds een database bij 
met alle activiteit van Nederlandse politici op 
Twitter. De data die hij verzamelt onderzoekt hij 
door gebruik te maken van datavisualisaties, 
zoals uitgebreide netwerkvisualisaties. Thomas 
nam ook het initiatief om met docenten, 
onderzoekers en medestudenten een onder-
zoeksgroep naar Twitter te starten. Onlangs 
werden nog miljoenen tweets over de Occupy-
bewegingen wereldwijd geanalyseerd. Thomas 
is bij de universiteit utrecht betrokken als 
student-assistent en stagiair. Hij is beschikbaar 
om op maat analyses van Twitter uit te voeren 
en wordt graag uitgenodigd als spreker om 
iets over zijn onderzoek te vertellen. 

BA Commun icat ie  en  Mu l t i -

med ia  Des ign,  Hogeschoo l 

van  Ams te rdam

Afs tudeerp ro jec t  i n 

opdracht  van  NOSop3 b i j 

Med iaLAB

S tage b i j  Du tchen,  expe r t 

op  he t  geb ied van  vakan-

t iehu i zen

S tage b i j  merkact i va t ie 

bu reau Kumpany

SEO /  SEA  spec ia l i s t  b i j 

Ru i te rp laa t  Vakan t ies

FACTSHEET FACTSHEET

ATTACHMENTS

MA Nieuwe Media en Digitale 

Cultuur, Universiteit Utrecht

Een van de auteurs van 

Voorgeprogrammeerd, 

Rathenau Inst ituut

Oprichter van twee websites 

over voetbal: Managers 

United (www.manutd.nl) en 

Catenaccio.nl 

(www.catenaccio.nl)

Oran je  S te r rens te l se l

ATTACHMENTS

02 03

NOS_Spot l igh t_ iphone. t i f

TAGS:

ConCept  direCtor

MOBILE

BRANDING

THEORY

TRANSMEDIA TAGS:

MOBILE

BRANDING

THEORY

EXPERIENCE DES IGN



LARS BöHm
emai l _   la r sbohm@gmai l .com
webs i te_   www.datene.n l

INTeRacT Ie  ONTWeRPeR  D Ie  De  TOekOmST 
VaN L I TeRaTUUR  ONDeRZOekT.

lars böhm volgde de opleiding Communicatie 
en multimedia Design aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Hij heeft zich gespecialiseerd in 
content, communicatie en mediatheorie. 
Zijn afstudeerscriptie gaat over de vraag of 
tablets een geschikt publicatie medium zijn 
voor long form journalism. lars heeft tijdens 
zijn studie een passie ontwikkeld voor filoso-
fie, de uitgeverij en klassieke literatuur. Dit 
uitte zich in zijn minor in Praktische Filosofie 
en een stage bij Filosofie magazine. 

bij medialAb Amsterdam werkte hij in op-
dracht van de universiteit van Amsterdam aan 
het project The Future of Publishing. samen 
met een klein team was lars verantwoordelijk 
voor de web based applicatie Uncovered. 
De applicatie biedt gebruikers een snel en 
makkelijk platform om digitale tijdschriften te 
publiceren voor tablets. lars heeft zich binnen 
deze context ook gespecialiseerd in branding 
en interactie ontwerp. In zijn vrije tijd houdt 
lars zich bezig met analoge fotografie. In de 
nabije toekomst wil hij zich verder verdiepen 
in mediatheorie, filosofie en literatuur. Ook 
zoekt hij naar kansen om meer ervaring op te 
doen met schrijven en programmeren.

PETER CURET
emai l _   pe te rcu re t@gmai l .com
webs i te_   www.pcu re t.com 

TaSTbaRe USeR INTeRFaceS, bIO-ImagINg,  
V ISUaLISaT IeS,  DeSIgNINg & cReaTIVe cODINg.

Peter Curet begon aan de master media 
Technology aan de universiteit leiden na 
een bachelor in Computer science aan 
de Technische universiteit Delft. Tijdens zijn 
master-studie heeft hij veel geëxperimenteerd 
met interactieve media wat resulteerde in een 
serie visuele, sonische en tastbare installaties. 
Voor zijn eindexamen deed Peter onderzoek 
naar tastbare user interfaces. De installatie 
die hier uit voort kwam is geïnspireerd door 
de esthetiek van bio-imaging technieken. 
binnen de interface kun je je op een intuïtieve 
manier bewegen door een landschap van 
3D beelden die zijn opgenomen door micro-
scopen en CT-scanners. Het scherm van de 
installatie kan in de fysieke wereld gekanteld 
en gedraaid worden terwijl het in de digitale 
wereld de juiste invalshoek blijft tonen.

Op dit moment werkt Peter als software ontwik-
kelaar voor Clinical graphics waar hij simula-
ties van bewegingen in heup- en schouderge-
wrichten maakt. Peter wil in zijn werk de kloof 
tussen het digitale en het fysieke overbruggen. 
Daarbij is hij geïnteresseerd in interactiviteit 
binnen informatie visualisaties, artistic visual 
programming en generative design.
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LEONIEKE 
VAN DIPTEN
emai l _   con tact@leon iekevand ip ten.n l
webs i te_   www. leon iekevand ip ten.n l

cONcePTUeeL  ONTWeRPeR  meT  S TeRke 
VOORkeUR VOOR FOTOgRaF Ie  eN  V IDeO.

leonieke van Dipten is afgestudeerd in Cross-
media Design aan de Design Academy te 
Enschede waar zij zich vooral bezig hield met 
grafische opdrachten. Haar grote passie ligt bij 
fotografie en film, en daarom heeft zij ook een 
halfjaar Visual Communication in combinatie 
met typografie gestudeerd aan moholy-Nagy 
university te boedapest. momenteel werkt 
leonieke bij de universiteit van Twente waar zij 
animaties maakt voor het onderwijs. 

Voor haar afstudeerproject heeft leonieke 
geprobeerd om met zoveel mogelijk ver-
schillende disciplines samen te werken. 
samen met acteurs, een componist en een 
sounddesigner heeft zij gewerkt aan een 
360 graden filminstallatie. De film genaamd 
Thalassius 2012 laat een sfeerbeeld zien van 
de maagdenroof van de sabijnse vrouwen. 
leonieke heeft in de film schilderijen over de 
maagdenroof van onder anderen David en 
rubens terug laten komen. leonieke wil zich 
graag blijven ontwikkelen op het gebied van 
film. Door korte projecten en stages te doen 
probeert zij zich voor te bereiden op een 
masterstudie om vervolgens als Art Director 
aan de slag te kunnen.

mARTIJN 
VAN DUEREN 
DEN HOLLANDER
emai l _   mar t i j nvdue ren@gmai l .com
webs i te_   www.emdey.com

HeLDeR gebRUIk VaN mULTImeDIa eN PROjecTIe.

martijn van Dueren den Hollander is afge-
studeerd aan saxion Hogeschool in kunst en 
Techniek. Tijdens zijn studie heeft martijn de 
AbN-AmrO summerschool Ondernemerschap-
prijs 2010 gewonnen. Zijn winnende project 
Perspective Illusions is een innovatieve 
manier van reclame maken door middel van 
3D projecties op gebouwen. Als voorbeeld 
gebruikte hij een promo filmpje voor saxion 
Hogeschool die een tijd lang geprojecteerd 
is op de school zelf. met het prijzengeld kon 
martijn zijn eigen bedrijfje lumads starten in 
projection mapping.  

Voor zijn afstuderen produceerde martijn 
een projection mapping voor grolsch op het 
monumentale gebouw De waag in Deventer. 
De projectie diende ter afsluiting van de 
campagne Op Deventer en liet naast een 
reclame voor grolsch ook diverse dingen zien 
waar Deventenaren trots op zijn. martijn hoopt 
zijn bedrijfje in projection mapping, 3D visua-
lisaties en multimediale oplossingen verder te 
kunnen ontwikkelen. Hij is op zoek naar een 
combinatie van ontwerpen voor de massa en 
one-of-a-kind multimediale producties. 
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RIK VAN DUIJN
emai l _   i k@r i kvandu i jn .n l
webs i te_   www. r i k vandu i jn .n l

STORYTeLLINg gameDeSIgN: VeRHaLeN VeRTeLLeN 
IN SPeL eN SPeL bReNgeN IN VeRHaLeN. 

rik van Duijn noemt zichzelf storytelling 
gamedesigner omdat hij narratief en ga-
medesign combineert. Tijdens de bachelor 
Design for Virtual Theatre and games aan de 
Hogeschool voor de kunsten te utrecht kon hij 
zowel zijn specialisme kwijt als zijn liefde voor 
techniek. Als afstudeerproject produceerde 
rik een rollenspel in bordspelvorm, waarin 
de spelers goden voorstellen die het wel en 
wee van de wereld controleren. Het spel is 
een experiment met bordspellen en techniek 
doordat er ook een iPad applicatie aan 
verbonden is. 

Naast zijn studie is rik actief bij stichting 
loreley. De stichting organiseert events die 
gebaseerd zijn op live Action roleplaying 
maar ook gebruik maken van technologie en 
toegepast gamedesign. rik werkt nu als web-
developer voor de universiteit utrecht maar 
wil dit jaar nog zijn eigen bedrijf opstarten 
in storytelling gamedesign. Hij zal op allerlei 
fronten inzetbaar zijn, van consulent en pro-
jectmedewerker tot uitvoerend producent en 
conceptontwikkelaar. Dus als je een verhalend 
spel wilt maken is rik degene om te bellen.

NOORTJE 
VAN EEKELEN
emai l _   ma i l@noor t jevaneeke len.n l
webs i te_   www.noo r t jevaneeke len.n l

ReaLISeeRT meT HaaR ONDeRZOekeNDe HOUDINg 
ONTWeRPeN DIe eROP geRIcHT ZIjN maaTScHaP-
PeLIjke VRaagSTUkkeN HeLDeR VOOR HeT VOeT-
LIcHT Te bReNgeN.

Noortje van Eekelen voltooide dit jaar haar 
masterstudie Design aan het sandberg 
Instituut te Amsterdam. Als ontwerper heeft 
zij zich tijdens deze periode toegelegd op 
het ontwikkelen van een maatschappelijk 
geëngageerde onderzoekshouding, met als 
doel complexe vraagstukken met behulp van 
design voor een breed publiek toegankelijk 
te maken. Een van de voorbeelden hiervan 
is haar afstudeerproject The spectacle of the 
Tragedy. Dit is een visuele database waarbij 
de nadruk ligt op de wijze waarop de politieke 
leiders die de hoofdrol spelen op het Euro-
pese toneel door de media in beeld gebracht 
worden en hoe zij de beeldvorming omtrent 
hun persoon en de eurocrisis manipuleren. 
The spectacle of the Tragedy heeft zowel 
online als in de (internationale) gedrukte pers 
en op televisie veel aandacht gekregen. 

Noortje wil in de toekomst meerdere projecten 
tot stand brengen waarbij de aandacht uitgaat 
naar het realiseren van een kritische combina-
tie van design en journalistiek, met als doel om 
complexe maatschappelijke vraagstukken voor 
een groot publiek toegankelijk te maken, waar-
mee ze de maatschappelijke rol van design 
een nieuwe betekenis geeft.
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IRmA FöLDéNyI
emai l _   i rma i r i s z@gmai l .com
webs i te_   www. i rmafo ldeny i .com

DeSIgNeR eN ReSeaRcHeR geïNTeReSSeeRD 
IN  HUmaN cONTeNT. 

Irma Foldenyi haalt haar inspiratie uit het al-
ledaagse leven, menselijk gedrag en digitale 
antropologie. Door te proberen de cultuur en 
identiteit van mensen te begrijpen hoopt zij 
open en betekenisvolle sociale structuren te 
kunnen ontwerpen. Na haar opleiding tot Pro-
duct Designer aan moholy-Nagy university of 
Arts and Design in boedapest werkte Irma aan 
verschillende onderzoeksprojecten voordat 
zij naar Nederland vertrok. Daar volgde zij de 
master social Design aan de Design Academy 
Eindhoven. Hier maakte Irma haar afstudeer-
project Digitalogue – Digital and Analogue in 
Dialogue. Het project ontstond uit een open 
source methode die zij ontwikkelde in samen-
werking met baltan laboratories. Hier vanuit 
ontwikkelde Irma een aantal handgebaren die 
het spreken kunnen begeleiden en refereren 
naar online activiteiten zoals ‘saving’, ‘loading’ 
en ‘processing’. Het concept is door ontwikkeld 
tot een interactief platform waar gebruikers 
gebaren kunnen aanpassen en toevoegen. 

Als onderzoeker en ontwerper zoekt Irma naar 
sociale projecten die iets te maken hebben 
met digitale technologie. Door haar eerdere 
samenwerking met baltan laboratories is zij zeer 
geïnteresseerd in het werken met labs waar so-
cial design en technologie elkaar tegenkomen.

BRAm FRITz
emai l _   pos t@bramf r i t z.n l
webs i te_   www.b ramf r i t z.n l

ZeT gRaag STeRke eN ReLeVaNTe TONeN 
NeeR. DIT  mag beST ScHUReN.

bram Fritz heeft Communication & multimedia 
Design gestudeerd aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Zijn designs zijn allemaal digitale 
producten, voornamelijk apps, waarbij hij speelt 
met data en datavisualisaties. gebruiksgemak 
is volgens bram een belangrijk eigenschap 
van een digitaal product. Zijn afstudeerproject 
Vroeger was anders speelt daarom ook in 
op het gebruik van digitale producten door 
ouderen. met dit project tackelt bram twee 
problemen tegelijk: eenzaamheid onder oude-
ren en hun weerstand om digitale producten 
te gebruiken. mensen kunnen hun verlangens 
naar vroeger uitspreken op het online platform. 
Vervolgens worden deze naar ouderen gemaild 
die de verlangens testen op juistheid. misschien 
klopt jouw idee van het verleden helemaal niet. 

Ouderen blijven op deze manier in gesprek met 
de buitenwereld en zij kunnen hun kennis delen 
met andere mensen. Daarnaast worden zij via 
het programma ook in contact gebracht met 
andere ouderen die hetzelfde idee hebben 
van het verleden. brams werk kenmerkt zich 
door heldere interactie. Hij hoopt deze visie 
ook te kunnen toepassen in zijn tweede studie 
grafisch Ontwerpen aan de willem de kooning 
Academie. Zijn doel is om heldere interactie te 
combineren met een krachtig grafisch ontwerp 
als freelance interactief ontwerper.
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ALEX GEKKER
emai l _   gekke r.a lex@gmai l .com

DIgITaLe meDIa ONDeRZOekeR eN beOeFeNaaR 
meT eeN acHTeRgROND IN jOURNaLISTIek, 
maRkeTINg, maPS, FILm eN gameS. IS DOL OP 
aPPeLS (De VRUcHT, NIeT PeR Se HeT meRk).

Alex gekker behaalde zijn master in Nieuwe 
media en Digitale Cultuur aan de universiteit 
utrecht. Zijn afstudeerscriptie Gamocracy: 
Political Communications in the Age of Play 
maakt gebruik van het theoretisch kader van 
play- en gamestudies  om duidelijk te maken 
hoe het politiek engagement verschuift van 
het ideologische naar het informele en hoe 
politici game elementen gebruiken in hun 
campagnes om potentiële kiezers te beïn-
vloeden en te betrekken.

Alex werkt bij games for Health Europe, een 
non-profit organisatie die het gebruik van 
games in de gezondheidszorg promoot. Onder-
zoek, strategie en marketing behoren hier tot 
zijn taken. In het verleden was hij woordvoerder 
van het Israëlische leger, freelance journalist 
en locative game app ondernemer. Alex start 
binnenkort met zijn PhD en zal onderzoek 
doen naar playful interfaces en digitale map-
making. Alex is geïnteresseerd in parttime 
projecten die te maken hebben met games, 
fan-cultures en maps. Ook goed om te weten is 
dat Alex een encyclopedische kennis heeft van 
onbruikbare triviale feiten, vloeiend russisch 
spreekt en sinds kort meeuwen wantrouwt.

JONAS 
GROOT KORmELINK
emai l _   jonaspower0 .o@gmai l .com
webs i te_   www. jonasg roo t ko rme l ink .n l

cReaT IVe  cODINg,  aUD IO eN V I SUeeL, 
cOmPLex,  aP I ’ S,  DaTa  cRaWL INg,  INZ IcHT 
b I eDeN,  INFOgRaPH IcS,  cONcePTUaL  
DeS IgN,  cROWDSOURcINg

Jonas groot kormelink studeerde Interaction 
en Interactive media Design aan ArtEZ Hoge-
school voor de kunsten in Arnhem. In zijn werk 
vindt hij het interessant om met complexe 
datastructuren te werken en deze inzichtelijk 
te maken in bijvoorbeeld interactieve datavi-
sualisaties. Jonas vindt het daarbij belangrijk 
om zich goed in te leven in de materie en 
goed onderzoek te doen. Hierdoor krijgt hij 
zelf een helder beeld van waar de data nou 
echt over gaan. Dit resulteert vervolgens in 
een beter ontwerp voor de eindgebruiker die 
zo ook inzicht in de data krijgt. 

Jonas werkt bij ClEVEr°FrANkE en zit daar 
voorlopig goed, al heeft hij natuurlijk wel de 
drang om veel nieuwe dingen te leren en 
te groeien als ontwerper. Ook zou hij graag 
een eerder ontwerp, de Voting Application 
verder uit willen werken. Dit is een app die de 
zwevende kiezer helpt bij het maken van een 
keuze in het stemhokje. De app laat mensen 
zelf de rijksbegroting verdelen en door deze 
te vergelijken met de conceptbegrotingen 
van de verschillende politieke partijen, rolt 
hier vervolgens een stemadvies uit. 
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my ANH HANG
emai l _   m.hang@gmx.de
webs i te_   www.mykku r.com

HeT  DeF IN IëReN VaN De  ReaL I Te I T  DOOR-
mIDDeL  VaN F IcT I e .

my Anh Hang heeft een bachelor graad in 
Crossmedia Design van ArtEZ Hogeschool 
voor de kunsten. Haar werk omvat videokunst, 
animaties en tekeningen. Voor my Anh is het 
belangrijk dat haar werk een verhaal vertelt. 
Ze houdt zich bezig met de vraag hoe fictie 
onze realiteit construeert. De inspiratie voor 
nieuwe projecten haalt my Anh uit het alle-
daagse leven, film en literatuur. 

Haar afstudeerproject The Children of 
the Atomic Age presenteert een scenario 
waarbinnen poging wordt gedaan tot het 
begrijpen van de essentie van het bestaan. 
Het videoproject verkent de ruimte tussen ge-
dachten, de toekomst en het gevoel van tijd. 
De personages in de film zijn opzoek naar hun 
identiteit en maken een reis door hun ziel. On-
derweg worden zij geconfronteerd met hun 
constante jacht op perfectie en drang naar 
het altijd maken van de juiste beslissing. my 
Anh wil zich in de toekomst meer focussen op 
het maken van film. Daarnaast hoopt zij met 
veel andere kunstenaars te kunnen samen-
werken om zo interessante, interdisciplinaire 
projecten te ontwikkelen.  

KATJA HAzENBERG
emai l _   ka t ja4@gmai l .com
website_  www.l inkedin.com/in/khazenberg

kRIT IScHe NIeUWe meDIa PROFeSSIONaL DIe 
De e INDgebRUIkeR WeL ceNTRaaL STeLT.

katja Hazenberg volgde aan de Hogeschool 
van Amsterdam de studie Interactieve media 
en specialiseerde zich in interactieve com-
municatie. Daarna behaalde ze haar master 
Nieuwe media en Digitale Cultuur aan de 
universiteit utrecht. Haar scriptie gaat over 
hoe statusupdates op Facebook worden 
ingezet voor persoonlijke representatie. Via 
het Amsterdams bureau voor Communicatie 
(AbC) werkt katja als freelancer binnen ver-
schillende nieuwe media projecten voor de 
gemeente Amsterdam. Daarnaast is katja 
betrokken bij de strategische invulling van 
het sociale mediabeleid van Plan Nederland.

Via haar werk bij AbC is katja betrokken ge-
weest bij meerdere internetprojecten. Zo heeft 
zij de gemeentelijke diensten DIVV en DwZs 
geadviseerd over hoe zij sociale media ef-
fectief kunnen inzetten. Ook was ze strategisch 
en uitvoerend betrokken bij de inzet van soci-
ale media rondom koninginnedag Amsterdam 
2012. In de toekomst wil katja zich toeleggen 
op het zelfstandig ondernemerschap. Ze wil de 
e-commerce wereld verrassen met een visueel 
verbluffende, gebruiksvriendelijke, ervarings-
rijke en slimme webshop. wie gaat dit avontuur 
met haar aan?
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EELKE HERmENS
emai l _   ee l kehe rmens@gmai l .com
webs i te_   what i s theweb.ne t

aLLROUND WebONTWIkkeLaaR, INFORmaTIe 
DeSIgNeR, ONDeRZOekeR eN filmbuff  meT 
eeN ScHeRP OOg VOOR DeSIgN.

Via kunstmatige intelligentie en film studies 
heeft Eelke Hermens zijn master New media 
aan de universiteit van Amsterdam afgerond 
met een onderzoek naar de disruptie in 
nieuws productie en aggregatie op het 
internet. Zijn werk zoekt het raakvlak tussen 
media- en informatie theorie, informatica en 
filosofie. Daarnaast hield Eelke zich tijdens 
zijn studie bezig met het spanningsveld tus-
sen instituten en publiek bij de cultivering en 
consumptie van art house films.

Eelke houdt zich bezig met informatiedesign. 
Hij wil moeilijk te doortasten objecten toe-
gankelijk maken met de juiste transmediale 
tools. Een bovenmatige interesse in Digital 
Humanities heeft geleidt tot het project Beat-
map; een interactieve visualisatie waarmee 
de ontstaansgeschiedenis, kruisbestuiving 
en lokaliteit van muziekgenres verkend kan 
worden. De middelen om deze enorme 
zeeën van data te verkennen kunnen in 
grote mate bijdragen aan verbeterde edu-
catiemiddelen en frisse inzichten. Deze tools 
ontwikkelt Eelke van A tot Z, van pril concept 
tot de uiteindelijke code. Als ervaren deve-
loper is hij dan ook bekend met een breed 
scala aan talen en technieken. 

DAPHNE KOOPmAN
emai l _   daphne@zu idwes t7 .n l
webs i te_   www.daphnekoopman.com

exPeRT IN HeT cReëReN VaN cONDIT IeS DIe 
aaNZeTTeN TOT INTeRacTIe eN DIaLOOg.

mediakunstenaar en designer Daphne 
koopman volgde de opleiding Interaction 
Design-unstable media aan de gerrit riet-
veld Academie te Amsterdam. Zij ontwerpt 
interactieve installaties voor het publieke 
domein waarin de dialoog centraal staat. 
Door het scheppen van een nieuwe context 
wil Daphne momenten creëren die leiden tot 
nieuwe verbindingen en ontmoetingen. Ze 
streeft ernaar het interpassieve te overstijgen 
en de participant een ‘eerlijke’ ervaring te 
laten beleven door techniek zo transparant 
mogelijk maken. De ervaringen die Daphne 
creëert, gaan niet alleen over de verbinding 
tussen mens en mens, maar ook over die tus-
sen mens en machine. 

Eén van Daphne’s projecten is Media City; 
een informeel platform voor het publieke do-
mein, waar diverse media worden ingezet als 
middel om onverwachte ontmoetingen te cre-
eren tussen bewoners, forenzen en bezoekers 
van een stad. media City heeft als doel een 
creatieve feedbackloop te creëren, waarbij 
de diverse kwaliteiten van mensen worden 
verbonden en betrokkenheid, verbeelding 
en nieuwe ideeën ontstaan. Daphne werkt 
aan cultuureducatie projecten (media- en 
kunsteducatie), waarin mediageletterdheid 
en burgerschap een belangrijke rol spelen.
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DAAN KRIJNEN
emai l _   daank rn@gmai l .com
 
cOmbINeeRT THeORIe eN INHOUD Om NIeU-
We meDIa cONcePTeN Te ONTWIkkeLeN DIe 
VaN De WeReLD eeN beTeRe PLek makeN.

Tijdens zijn bachelor media en Cultuur aan 
de universiteit van Amsterdam, specialiseerde 
Daan krijnen zich in nieuwe media, met een 
focus op locatieve media. Daan heeft een fas-
cinatie voor de mogelijkheden en de effecten 
van media op het alledaagse leven van men-
sen. Hij volgde vakken als sociale geografie en 
media geografie om de relatie tussen mensen, 
de stad en nieuwe media beter te kunnen 
begrijpen. Technologie is altijd al belangrijk 
geweest voor Daan. Na zich tijdens zijn studie 
eerst verdiept te hebben in de theorie is hij nu 
nieuwsgierig naar de techniek erachter. Hij richt 
zich in de slotfase van zijn bA op programmeren 
en nieuwe media visualisaties.

samen met een klein team werkte Daan in 
opdracht van Ngagemedia bij het medialab 
Amsterdam aan zijn afstudeerproject Local 
Square Advisor. local square Advisor is een 
urban screen applicatie die via sociale me-
dia als Twitter en Foursquare relevante lokaal 
aanwezige informatie visualiseert. local 
square Advisor is gesitueerd bij het leidse-
plein in Amsterdam en wil een prettige esthe-
tische ervaring in de publieke ruimte bieden 
als alternatief voor de schreeuwende reclame 
die de urban screens veelal domineert.

JEFFREy
KROONSTUIVER
emai l _   je f f rey@ie t sdatwe r k t.n l
webs i te_   www. ie t sdatwe r k t.n l

V INDT  N Ie TS  beLaNgR IjkeR  DaN meNSeN 
Te  beTRekkeN eN bL I j  Te  makeN DOOR 
geWeLD Ige  PRODUcTeN Te  ONTWeRPeN.

Jeffrey kroonstuiver wordt al van jongs af aan 
gedreven door de behoefte om mensen te 
ondersteunen. Door dit te combineren met 
de kennis die hij heeft opgedaan tijdens de 
opleiding Communicatie en multimedia De-
sign aan de Haagse Hogeschool, is hij in staat 
om ideeën te ontwerpen, te programmeren 
en de grafische vormgeving te verzorgen. Hij 
leest boeken over psychologie, sociologie 
en neurologie om mensen beter te kunnen 
begrijpen. Zijn afstudeeropdracht is gericht op 
jongeren met een aandoening in het autistisch 
spectrum en is bedoeld voor het bieden van 
ondersteuning bij het leren herkennen van en 
reageren op emoties.
 
Jeffrey’s interesses liggen bij projecten met so-
ciaal maatschappelijke thema’s en projecten 
voor mensen met fysieke of mentale proble-
men. Hij vindt het belangrijk dat mensen de 
aandacht krijgen die zij nodig hebben, om 
iedereen de kansen en de mogelijkheden te 
kunnen bieden die zij verdienen, juist in situa-
ties waar deze kansen en mogelijkheden niet 
automatisch ontstaan. In de toekomst zal hij 
zich dan ook blijven richten op het bedenken 
en realiseren van producten die hierbij helpen.
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LAURA ROmy LEGUé
emai l _   ma i l@ lau ra legue.com
webs i te_   www. lau ra legue.com

ONTWeRPeR VaN cROSScULTUReLe cON-
cePTeN. STOPT NOOIT meT LeReN eN STReeFT 
NaaR gROOTSHeID.

laura romy legué haalde haar bA in Com-
municatie en multimedia Design aan de 
Haagse Hogeschool en is gespecialiseerd 
in Interactie Ontwerp. met de Hogeschool 
rotterdam als opdrachtgever, heeft laura 
een uitdagend afstudeerproject achter de 
rug bij Internetbureau Tam Tam. laura heeft 
meegewerkt aan een nieuw concept om 
scholieren te ondersteunen bij het maken van 
een profielwerkstuk. binnen dit project ver-
vulde laura de rol van interactief ontwerper 
en heeft ze onderzoek gedaan naar de juiste 
implementatie van het concept. Vandaag 
de dag is laura werkzaam bij Tam Tam als 
interactie- en grafisch ontwerper. Tam Tam 
behoort tot de top van de Nederlandse full-
service internetbedrijven. 

Al tijdens haar studie heeft laura het bedrijf 
Daily Dutch Design opgericht om wat ze 
op school leerde in de praktijk te kunnen 
brengen. Tot nu toe richt ze zich voornamelijk 
op webontwerp en realisatie voor startende 
zzp’ers. In de toekomst wil laura zich met 
haar bedrijf gaan richten op crosscultureel 
ontwerp met een focus op Azië. Zo wil ze 
culturele barrières doorbreken en westerse 
bedrijven ondersteunen die hun producten 
en diensten op die markt willen aanbieden. 

HANNEKE 
VAN LUTTIKHUIzEN
emai l _   i n fo@hannekeontwe rpen.n l
webs i te_   www.hannekeontwe rpen.n l

eeN gRaFIScH ONTWeRPSTeR, geObSeDeeRD 
DOOR INFOgRaPHIcS VaN 2D TOT 4D.

Hanneke van luttikhuizen gebruikt fotografie 
en grafisch ontwerp om haar ideeën mee uit 
te werken. Haar projecten zijn reflecties op 
steden, gebeurtenissen en situaties, en krijgen 
vorm in de eigen grafische stijl van Hanneke. 
Na haar mbO reclame, Presentatie en Com-
municatie aan het Cibap is Hanneke verder ge-
gaan met Art and Crossmedia Design aan ArtEZ 
Hogeschool voor de kunsten. Daar raakte zij in 
de ban van infographics. Haar afstudeerproject 
en interactieve tijdlijn Stroom der tijden laat de 
relaties zien tussen verschillende, zelf gekozen 
categorieën zoals politiek, mijlpalen en film. 
Op deze manier toont de infographic niet al-
leen informatie over een onderwerp, maar laat 
hij ook juist invloeden van buitenaf zien. 

Hanneke werkt graag met verschillende disci-
plines en media. Naast infographics en digitaal 
werk is zij ook geïnteresseerd in drukwerk en het 
ontwerpen van huisstijlen en websites. Op dit 
moment is Hanneke freelance aan het werk on-
der de naam Hannekeontwerpen. Zij is op zoek 
naar een breed georiënteerd ontwerpbureau 
waar infographics een belangrijke rol spelen.
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LAURA mACCHINI
emai l _   l udw inas@gmai l .com
webs i te_   www.ch im3.com

IS eeN bUITeNaaRDSe VORkVeRZameLaaR 
DIe HOUDT VaN PROceSSINg, OPeNFRame-
WORkS, aRDUINO, PYTHON eNZO.

laura macchini is een Italiaanse kunstenaar 
en freelance programmeur. Ze heeft haar bA 
media Design behaald aan het Istituto Euro-
peo di Design in milaan en rondde haar mA 
media Design en Communicatie: Networked 
media af aan het Piet Zwart Instituut te rot-
terdam. In haar huidige werk en onderzoek, 
verkent ze de wortels van de confessionele 
cultuur in de media en de implicaties van de 
surveillance-gebaseerde maatschappij. Haar 
projecten hebben de vorm van interactieve 
installaties: omgevingen waarin video, audio 
en interactiviteit de ruimte bieden om de rol 
van de gemeenschap te onderzoeken in de 
dagelijkse interacties.

Naast interactieve installaties en elektronica, 
ontwikkelt laura's ook web- en mobiele toe-
passingen. Ze is een open source / linux lief-
hebber en de achterliggende filosofie daar-
van schijnt door in haar freelance werk. Haar 
afstudeerproject I’m already falling apart and 
I haven’t even started the video yet neemt 
YouTube bekentenissen over onderwerpen als 
alcoholisme, misbruik en eetstoornissen als 
vertrekpunt. Het project zelf, een installatie, 
bestaat uit een mashup van video's: een reeks 
van afspeellijsten die worden beïnvloed door 
het gedrag van het publiek.

THOmAS VAN mANEN
emai l _   ma i l@thomasvanmanen.n l
webs i te_   www. thomasvanmanen.n l

meDIaONDeRZOekeR,  D IgITaLe STRaTegIe-
ONTWeRPeR & FReeLaNce jOURNaL IST 

Op dit moment werkt Thomas van manen als 
analist bij VINTlabs, het trendlab van sogeti. 
Daar doet hij onderzoek naar social en 
predictive analytics binnen big Data, game 
design thinking binnen organisaties en mo-
bile information technologieën. Daarnaast 
schrijft hij ook voor het researchblog van VINT 
en houdt hij zich bezig met de marketing- en 
publicatiestrategie van het trendlab. Ook 
als freelancer kan Thomas zijn pen niet stil 
houden en schreef hij voor diverse opdracht-
gevers over digitale media & cultuur. 

Voor zijn master in New media and Digital 
Culture aan de universiteit utrecht deed 
Thomas onderzoek naar het gebruik van 
mobiele informatie technologieën en de 
digital playground. Zijn interesse in de playful 
affordance van nieuwe media zorgde ervoor 
dat hij zijn thesis schreef over gamification 
getiteld Play at Work: the commodification of 
mediaplay. Thomas wil in de toekomst mobile 
advertisement voorgoed veranderen door 
toevoeging van real time context en door te 
spelen met de creepy line van technologie. 
Iedereen met dezelfde plannen kan contact 
met hem opnemen.
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SANNE mEIJER
emai l _   ma i l@sannemei je r.com
webs i te_   www.sannemei je r.com 

DeS IgNeR eN DeVeLOPeR  meT  eeN Pa SS Ie 
VOOR mOb IeLe  gameS.

sanne meijer heeft na zijn studie aan het me-
dia College Amsterdam een bachelor Com-
munication en multimedia Design gevolgd 
aan de Hogeschool van Amsterdam. sinds-
dien neemt hij als freelancer werk aan op het 
gebied van programmeren en webdesign. 

sanne ontwikkelde de iPhone game Dolphin 
Chase om de aandacht te richten op de 
dolfijnenjacht. In het spel zijn al jouw dolfij-
nenvriendjes gevangen en moet je vluchten 
voor een groep jagers. Voor dit project heeft 
hij niet alleen het spel ontworpen en gepro-
grammeerd maar ook de webdesign en de 
branding gedaan. In augustus begint sanne 
als interface designer voor mobiele applica-
ties bij mediabunker. Dit relatief jonge bedrijf 
ontwerpt innovatieve custom made apps. Zijn 
ultieme droom is een gamebedrijf opstarten 
op een tropisch eiland.

ELIzE DE mUL
emai l _   e.e.m.m.demul@gmai l .com

DWaaLT aLS aL Ice DOOR HeT DIgITaLe WON-
DeRLaND: HeeFT eeN gOeD ONTWIkkeLD 
VeRmOgeN Om ZIcH Te VeRWONDeReN eN 
De jUISTe VRageN Te STeLLeN.

Elize de mul heeft een brede interesse. Zo 
draaide haar studieloopbaan om diverse 
onderwerpen, waaronder nieuwe media- en 
filmwetenschap, digitaal materiaalbehoud, 
digitale kunst en identiteit en de wijze waarop 
verhalen kunnen worden verteld. Door inge-
wikkelde onderwerpen op een vernieuwende 
manier te benaderen weet Elize dergelijke 
thema’s te verhelderen en te verrijken. Tijdens 
haar stage bij de VPrO gidsredactie heeft 
Elize op eigen initiatief een archief opge-
bouwd van ‘vergeten’ materiaal van de VPrO 
Digitaal afdeling. 

In haar masterscriptie Alice in Mediawonder-
land biedt Elize, wonderland verkennend aan 
de hand van Alice en ‘antidichotomiedenkers’ 
als Heidegger, Deleuze en latour, ruimte aan 
de paradox. Ze laat zien dat het moderne 
denken veelal een ‘zwart-wit denken’ is, ter-
wijl onze wereld vooral ‘grijs’ is. Het moderne 
denken lijkt zich diep te hebben geworteld in 
het beeld dat wij hebben van onszelf en onze 
leefwereld. Dit wordt (onbewust) weerspiegeld 
in studies over de mens en de wereld in een 
technologisch tijdperk. 
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TOmáS NAVARRO
emai l _   tomas@aspec ia lpe r son.com
webs i te_   www.aspec ia lpe r son.com

L e N S - b a S e D  3 6 0  H O LO g R a F I S c H e  
P R O j e c T I e  I N  W aT e R D a m P. 

Tomás Navarro behaalde een master media 
Design and Communication aan het Piet 
Zwart Instituut in de categorie lens-based 
media. Hij heeft een achtergrond in cine-
matografie, specifiek in art direction en als 
filmmaker. met het project Truehologram 
zoekt Tomás een media design uitdaging op. 
Intuïtief zoekt hij naar de ware hologram: een 
360 graden, fotorealistisch licht sculptuur. De 
optische illusie vermijdt elke vorm van vaste 
ondergrond en wordt geprojecteerd in zeer 
fijne waterdamp. 

Tomás wil graag zijn onderzoek naar het ma-
ken van hologrammen voortzetten. Daarvoor 
is hij opzoek naar nieuwe investeerders en 
fondsen zodat hij zijn prototypes kan blijven 
maken. Hij hoopt in de toekomst ook bewe-
ging en interactiviteit toe te kunnen voegen 
aan zijn projectie. 

AmANDA 
NEDERmEIJER
emai l _     amandanedermeijer@gmail.com
webs i te_   www.amandanederme i je r.n l

I S  eeN VeRS aFgeSTUDeeRDe aNImaTOR 
meT mad animat ion sk ills  eN eeN STeRke 
gRaFIScHe INSLag.

Na haar opleiding animatie en gamedesign 
aan het grafisch lyceum rotterdam te heb-
ben afgerond, ging Amanda Nedermeijer 
door in de richting van animatie aan de 
willem de kooning Academie te rotterdam. 
Hier heeft ze onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van animatie binnen of als 
documentaire. Naast zowel op papier als 
digitaal handgetekend werk, maakt Amanda 
af en toe een uitstapje naar 3D software 
als maya en CINEmA4D. momenteel werkt 
Amanda bij submarine.

Na veel digitaal geweld tijdens haar stage-
periode besloot Amanda voor haar afstu-
deerproject terug te keren naar 2D animatie 
en stop-motion. Het verhaal gaat over een 
animator die een koppige animatie creëert. 
Eén die zijn eigen weg wil gaan, wat bij zowel 
animatie als animator leidt tot frustratie. Door 
gebruik te maken van papier en de moge-
lijkheden en beperkingen die daarbij horen, 
wil Amanda de kijker bewuster maken van 
het animatieproces zelf, het materiaal en de 
aanwezigheid van de animator.
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DAPHNE OTTERLOO
emai l _   daphneot te r loo@gmai l .com
webs i te_   www.daphneot te r loo.n l

DeVeLOPeR  meT  OOg VOOR INTeRacT Ie 
DeS IgN eN N IeUWe ONTWIkkeL INgeN OP 
HeT  geb IeD  VaN INTeRacT IeVe  meD Ia.

De ware passies van Daphne Otterloo waren 
aan het begin van haar studie Communicatie 
& multimedia Design aan de Hogeschool van 
rotterdam al duidelijk, namelijk front-end 
development en interaction design. Hieruit 
ontstond de keuze voor responsive webdesign. 
responsive web design is een website die zich 
aanpast aan het groot aantal devices met ver-
schillende formaten om zo de gebruiker een 
optimale gebruikservaring te geven. Daphne 
heeft onderzocht hoe dit nieuwe ontwerppro-
ces moet verlopen.

Voor haar afstuderen ontwikkelde Daphne een 
idee voor een responsive webdesign voor ArT-
tube, een videokanaal over kunst en design. 
De bezoeker kan online kennis maken met 
verschillende musea in Nederland en belgië. 
Daphne’s bijdrage lag voornamelijk in dat 
de website zich aan verschillende platforms 
aanpaste. Daphne wil zich nu vooral richten 
op het ontwikkelingen van haar front-end en 
back-end kennis. Zij is opzoek naar opdrach-
ten die te maken hebben met responsive 
webdesign. Zowel technische problemen als 
de vraagstukken rond interaction design en het 
ontwerpproces pakt zij met beide handen aan.

mARLON 
VAN DER PAS
emai l _   mar lon@noth ingb lank.com
webs i te_   www.no th ingb lank.com

ONTHULT  ONWaaRNeembaRe  PROceSSeN.

marlon van der Pas is afgestudeerd aan de ger-
rit rietveld Academie in de richting unstable 
media and Interactive Design. Ook is marlon 
grafisch ontwerper en webdesigner onder de 
naam _blank. Als mediakunstenaar focust mar-
lon zich op alledaagse sociale situaties waarin 
zich onwaarneembare processen afspelen 
waarbij media een manipulatieve rol hebben. 
Zijn onderzoeken richten zich op deze media-
manipulaties, de rol van de 'nieuwe' media en 
het idee dat mensen in toenemende mate de 
wereld bekijken door media. De installaties die 
hieruit voortkomen, zoals zijn afstudeerwerk 
Alien, zijn opgezet als open processen waarbij 
de input en de ervaringen van de beschouwers 
centraal staat. 

In samenwerking met Daphne koopman (zie el-
ders dit boekje) en rob van Iersel heeft marlon 
de installatie Battle of Confusion gerealiseerd. 
De installatie verbindt de fysieke wereld met de 
virtuele wereld door middel van geluid. samen 
met jouw tegenstander kan je een compositie 
maken waardoor er rondom de installatie een 
samensmelting van beweging en geluiden 
ontstaat. Hiernaast is marlon bezig met een 
vervolg op zijn scriptie over de relaties tussen 
reclame, psychologie en nieuwe media.
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THOmAS PLAIzIER
emai l _   i n fo@thomasp la i z ie r.n l
webs i te_   www. thomasp la i z ie r.n l

DRUkT  meT  eeN FR I SSe  V I S I e  eN  keNN IS 
VaN THeOR Ie  eN  PRakT I jk  Z I jN  S TemPeL  OP 
HeT  N IeUWe meD IaLaNDScHaP.

Thomas Plaizier heeft in 2011 zijn opleiding 
Communicatie en multimedia Design suc-
cesvol afgerond aan de Haagse Hogeschool. 
Tijdens zijn studie en afstudeerproject bij 
Articficial Industry heeft hij zich gericht op 
interactie- en user experience design. Na 
zijn afstuderen is hij als zzp’er aan de slag 
gegaan als interactie ontwerper en front-end 
webontwikkelaar. Hij werkt onder andere als 
app designer en test engineer voor britelayer, 
waar mobiele apps, touchscreenapplicaties 
en Crm systemen ontwikkeld worden voor 
internationale winkelcentra.

sinds begin 2012 volgt Thomas de master 
Nieuwe media en Digitale Cultuur aan de 
universiteit van utrecht omdat hij tijdens de 
studie Communicatie en multimedia Design 
geïnteresseerd is geraakt in theorieën en 
ideeën achter het gebruik, de ontwikke-
ling en de effecten van nieuwe media en 
technologie. met de kennis die hij opdoet 
wil hij zich inzetten als nieuwe media expert 
en ontwikkelaar. Thomas werkt graag in mul-
tidisciplinaire teams aan projecten binnen 
dit kader en staat altijd open voor nieuwe 
projecten, opdrachten of inzichten die hier 
ook maar iets mee te maken hebben!

STRANGE DAy
STEFAN RIJSMUS & 
TAYFUN SARIER
emai l _   tay funs te fan@gmai l .com
webs i te_   www.s t rangeday.n l

VeRkeNNeN ZOVeeL  mOgeL I jk  maNIeReN 
Om HUN IDeeëN De  WeReLD IN  Te  HeLPeN.

stefan rijsmus & Tayfun sarier behaalden 
beiden hun bA Advertising aan de willem de 
kooning Academie te rotterdam. Ze hebben 
beiden stage gelopen bij advertising agency 
Jung von matt in berlijn en werken samen on-
der de naam strange Day. Ze houden ervan 
om ideeën of mogelijkheden te creëren die 
nuttig kunnen zijn bij het oplossen van pro-
blemen en die bovendien zichzelf en anderen 
vermaken. genieten van wat ze doen is voor 
strange Day de sleutel, net als het verkennen 
van zoveel mogelijk manieren om hun ideeën 
de wereld in te helpen.

Een veelbesproken project van strange Day 
is de Amnesty International 'Amnesty Rescue' 
Call Of Duty MOD. Dit is een toevoeging aan 
de online multiplayer Call of Duty Modern 
Warfare 3. Het is een nieuwe missie binnen 
het spel waarbij gamers niet elkaar proberen 
te vermoorden, maar juist slachtoffers van 
mensenrechtenschending moeten proberen 
te redden. De mOD is te koop voor $1,- die 
direct naar Amnesty International gaat. 
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LAURIER ROCHON
emai l _   l@pwd. io
webs i te_   www.pwd. io

NeP kUNSTeNaaR ZONDeR ReLeVaNTe eRVa-
RINg, NeP INgeNIeUR ZONDeR ReLeVaNTe 
OPLeIDINg.

laurier rochon heeft een technisch diploma, 
een bA Computation Arts van de Concordia 
university in montreal (CA) en behaalde een 
mA media Design en Communicatie aan het 
Piet Zwart Instituut in rotterdam. Ondanks het 
feit dat hij de afgelopen zes jaar heeft doorge-
bracht binnen kunstacademies, is hij een au-
todidact. Hij bouwde de back-end systemen 
voor internet startups als Cardcloud, usabilla 
en Human, alle drie gevestigd in Amsterdam.

Door de jaren heen heeft laurier gewerkt 
aan projecten die de menswetenschap-
pen, kunst en technologie verbinden. Zijn 
afstudeerproject heet The Dictator's Practical 
Internet Guide to Power Retention. Het doel 
van dit project was om totalitaire leiders een 
set richtlijnen te geven die beschrijven hoe 
zij het internet moeten gebruiken om hun 
macht zo lang mogelijk te behouden. laurier 
is betrokken bij tal van andere projecten, 
zoals CEAsE, een non-profit organisatie die 
kunstevenementen organiseert in montreal, 
en hij bouwde THE LEAK, een website waar 
mensen hun huisbazen kunnen beoordelen. 

AART RöST
emai l _   aa r t. ro s t@gmai l .com
webs i te_   www.aar t ros t.n l

SHaP INg DaTa

Aart röst studeerde Interaction en Interactive 
media Design aan ArtEZ Hogeschool voor de 
kunsten, Arnhem. Hij heeft zich gespeciali-
seerd in Information Design en programmeert 
tools om rauwe data vorm te geven. Doormid-
del van code is het tegenwoordig mogelijk 
om onvoorstelbare hoeveelheden data te 
analyseren en verborgen verhalen binnen 
die data te ontdekken. Aart spreekt vloeiend 
HTml, Css, Js, Jquery, Ajax, PHP, mysQl en 
Java, heeft ervaring met elektronica waar-
onder het Arduino platform en kent de uNIx 
omgeving goed. Tijdens zijn studie liep Aart 
stage bij Philips Design.

Voor zijn afstudeerproject heeft Aart de 
achterliggende en onzichtbare dynamiek die 
zich tijdens het uitwisselen van bestanden 
via bitTorrent manifesteert, gevisualiseerd. 
Hiermee probeert hij een complex proces te 
versimpelen tot een aansprekend werk dat 
zowel de gevorderde computergebruiker als 
de digibeet kan interesseren. In de toekomst 
wil Aart zichzelf blijven ontwikkelen binnen 
het vakgebied door te freelancen bij verschil-
lende bedrijven en studio’s.
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BOyD ROTGANS
emai l _   byd ro tgans@gmai l .com
webs i te_   www.boyd ro tgans.n l

ONTDekkeR  VaN N IeUWe INTeRacT Ie 
mOgeL I jkHeDeN b INNeN HeT  HU ID Ige 
meD IaLaNDScHaP.

boyd rotgans houdt van experimenteren. Hij 
richt zich voornamelijk op de vraag hoe je 
iets zo helder mogelijk in beeld kan brengen. 
Tijdens de bacheloropleiding Vormgeving 
en Interaction Design aan ArtEZ Hogeschool 
voor de kunsten hield hij zich bezig met 
functionaliteit, navigatie, interactiviteit en 
informatievormgeving. Volgens boyd is het 
kunnen lezen en begrijpen van data een van 
de basisbehoeften geworden van onze tijd. 

boyds eindexamenproject is een reactie op 
de ontwerpcultuur van infographics. Het 
project Sound of Soil zorgt voor een nieuwe 
ervaring van de bodemgesteldheid van 
Nederland. Aan de hand van je gPs locatie 
wordt een geluidscompositie gegenereerd 
uit geluidsopnames van de verschillende bo-
demsoorten in jouw directe omgeving. Door 
te lopen of te fietsen verandert jouw locatie 
en dus ook de compositie. In de toekomst 
hoopt boyd zijn standpunt ten opzichten van 
experiment en onderzoek te kunnen behou-
den. Hij hoopt in samenwerking met anderen 
zijn ware creativiteit naar boven te halen.

JORRIT SCHAAP
emai l _   jo r r i t@oo ides ign.n l
webs i te_   about.me/ jo r r i t schaap

IS  eeN cReaT IeVe  ONDeRNemeR eN aLT I jD 
OP  ZOek  NaaR beTeRe  maNIeReN Om 
D INgeN Te  DOeN.

Jorrit schaap volgde de master Nieuwe 
media aan de universiteit van Amsterdam en 
studeerde af met een scriptie over ‘How To’ vi-
deo’s op YouTube. Tijdens het tweede jaar van 
zijn studie startte hij zijn eigen bedrijf. Inmid-
dels heeft hij voor diverse klanten, waaronder 
de Nederlandse filmmaker rudolf van den 
berg en kinderfruitdrank gigant wicky, vele 
media projecten gerealiseerd. Voor wicky 
heeft hij een nieuwe website ontworpen en 
gemaakt die is opgebouwd uit verschillende 
kleine versleepbare apps waarmee spelletjes 
kunnen worden gespeeld om meer over de 
producten te leren.

samen met collega lars berg vormt Jorrit al 
zo’n zes jaar het VJ duo lArsPlusgOVO. samen 
hebben ze opgetreden op festivals als sensa-
tion black, evenementen als een opening bij 
het Van gogh museum en bij feestjes tijdens 
de Fashion week in Parijs. Ze waren ook te gast 
bij De wereld Draait Door. Jorrit houdt ervan 
om te brainstormen over nieuwe concepten, 
staat open voor nieuwe ervaringen en luistert 
graag naar jouw ideeën om hier vervolgens 
kritische feedback op te geven.
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HANNA 
SCHRAFFENBERGER
emai l _   hanna@creat i vecode.o rg
webs i te_   www.c reat i vecode.o rg

cReaT IVe  ReSeaRcH — HeT  cOmb INeReN 
VaN WeTeNScHaPPeL I jk  DeNkeN,  cReaT I -
V I Te I T  eN  meD Ia  aRT. 

Hanna schraffenberger had al op jonge 
leeftijd een fascinatie voor geluiden. De Ap-
ple computer die ze nodig had was te duur, 
daarom bouwde Hanna zelf een elektronisch 
instrument dat gebruik maakte van een echte 
appel. In haar afstudeer publicatie Whether 
you like art or not combineert zij wetenschap-
pelijk denken en creativiteit in een serie korte 
essays. Daarnaast schrijft Hanna voor Ar[t], 
een opkomend magazine over augmented 
reality, kunst en technologie. 

Hanna is afgestudeerd aan de universiteit 
leiden met een master in media Technology. 
Als onderdeel van haar master heeft Hanna de 
Formamat gemaakt. Deze interactieve instal-
latie in de vorm van een automaat geeft snoep 
in ruil voor het deleten van digitale data. 
Naast zijn rol als kunstwerk roept de installatie 
ook vragen op over de waarde van digitale 
bestanden. Tegelijkertijd wordt het fenomeen 
in een breder opzicht onderzocht door het ge-
bruikersgedrag te analyseren. Op dit moment 
doet Hanna voor haar PhD media Technology 
verder onderzoek naar interactieve kunst en 
non-visual augmented reality in samenwerking 
met het Augmented reality lab in Den Haag. 

TONy SCHUITE
emai l _   tony@wicked-des ign.ne t
webs i te_   www.w icked-des ign.ne t

DWaaL  DOOR eeN WeReLD D Ie  je  HOORT, 
maaR N Ie T  ecHT  Z I e T…

Tony schuite is breed inzetbaar: hij is behendig 
in programmeren, vormgeven, videodesign en 
audiodesign. Zijn ware passie ligt echter bij 
conceptontwikkeling. Voor zijn afstudeerpro-
ject MusicScene heeft Tony zowel het mobiele 
platform bedacht als het verhaal dat hij er-
mee vertelt. Het idee achter musicscene is 
dat van een hoorspel. Tony heeft geen visuele 
middelen gebruikt maar alleen een auditief 
verhaal opgezet. Als speler navigeer je door 
middel van muziek door de stad en van scene 
naar scene. wat je hoort is gerelateerd aan 
wat je in de echte wereld ziet. Het geluid past 
zich ook aan, aan de bewegingen van de 
speler. wanneer jij bijvoorbeeld naar rechts 
draait zal het geluid harder of zachter worden 
afhankelijk van waar het vandaan komt in het 
verhaal. In feite lopen de spelers door een 
wereld die zij niet kunnen zien. 

Als theatertechnicus bij de Hogeschool voor 
de kunsten utrecht en met zijn eigen bedrijf 
wicked Design wil Tony meer ervaringen 
opdoen die de grenzen van digitaal en fysiek 
overschrijden. Zijn ambitie is om zijn afstu-
deerproject op de markt te brengen. Tony is 
opzoek naar mensen die interesse hebben in 
zijn idee en daar in willen investeren.
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mARJA SILVERTANT
emai l _   mar ja. s i l ve r tan t@ord ina.n l
webs i te_   nl.linkedin.com/in/marjasilvertant

cONSULTaNT  N IeUWe meD Ia  OP  HeT  SN I j -
VLak  VaN kLaNT INTeRacT Ie  eN  INNOVaT Ie .

marja silvertant heeft begin 2012 de 
masteropleiding Nieuwe media en Digitale 
Cultuur aan de universiteit utrecht afgerond. 
Haar afstudeeronderwerp was gamification. 
steeds vaker worden elementen uit games 
toegepast in het dagelijks leven; bijvoorbeeld 
in marketing campagnes, websites, commu-
nities, winkels, you name it. Het idee is dat 
de speelse ervaring uit games gechanneld 
kan worden door puntensystemen, badges en 
spanningsbogen ook in non-game contexten 
te gebruiken, om op die manier meer enga-
gement met het product te creëren.

Tijdens haar stage bij een ‘engagement 
design studio’ heeft marja gewerkt aan 
verschillende websites en platforms waarin 
deze technieken worden toegepast. Zo werkte 
ze aan het redesign van Speel Je Toekomst, 
een website van AEgON waar je het effect 
van bepaalde levensgebeurtenissen op je 
pensioen kan ervaren. met haar scriptie is 
marja vervolgens verder ingegaan op het 
debat rondom gamification, om het begrip 
binnen het huidige nieuwe media landschap 
te kunnen plaatsen. momenteel werkt marja 
bij Ordina Consulting als Consultant Nieuwe 
media aan projecten waarin customer experi-
ence en engagement centraal staan.

LIEVEN
VAN SPEyBROECK
emai l _   l i even@ol i ve r ibsen.com
webs i te_   www.o l i ve r ibsen.com

gRaF IScH ONTWeRPeR  D Ie  HeT  LeUk  V INDT 
Om Te  ROmmeLeN meT  HOUT,  meTaaL, 
PaP IeR  eN cODe.

lieven van speybroeck behaalde in 2007 
zijn mA grafisch Ontwerp aan het sint-lucas 
beeldende kunst te gent. recentelijk ont-
ving hij een tweede mA in media Design en 
Communicatie van het Piet Zwart Instituut in 
rotterdam. lieven bevraagt de vanzelfspre-
kendheid waarmee we omgaan met tekst. De 
samenhang tussen gesproken taal en visuele 
taal, en het experiment met interfaces die dit 
faciliteren, staat centraal in zijn werk. 

lievens afstudeerproject, Word in Process, 
komt voort uit zijn interesse in de evolutie van 
lees- en schrijftechnologieën en hun relatie tot 
het gesproken woord. De installatie dient als in-
terface die een meer lichamelijke productie en 
consumptie van tekst mogelijk te maken. Onze 
lees- en schrijftechnologieën dragen de sporen 
van culturele waarden, bewuste keuzes en ver-
schillende belangen. Een ander project is The 
Listener waar hij samen met laurier rochon (zie 
elders dit boekje) aan werkt. Dit is een online 
chat die berichten verandert in combinatie 
met een plotter die zowel de onveranderde, als 
de aangepaste conversatie uitprint.
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ALEX STARR
emai l _   a lex@alexs ta r r.eu
webs i te_   www.a lexs ta r r.eu

INTeRDIScIPLINaIR ONTWeRPeR meT eeN PaSSIe 
VOOR INTeRacTIeF ONTWeRP, INFORmaTIe-
VISUaLISaT Ie eN HeT VeRkeNNeN VaN De 
mOgeLIjkHeDeN VaN NIeUWe DIgITaLe PLaTFORmS.

Alex starr is afgestudeerd aan de willem de 
kooning Academie als grafisch Ontwerper. 
Daarvoor studeerde hij drie jaar architectuur 
aan de universidade de são Paulo in brazilië 
en heeft hij stage gelopen bij TomTom. Hier 
kon hij veel ervaring opdoen op het gebied 
van interactive- en usability design. Deze stage 
sloot ook goed aan bij zijn fascinatie voor infor-
matie- en datavisualisaties.

met zijn afstudeerproject Volg-je-krant heeft 
Alex voor de online Volkskrant een overtuigende 
strategie voor een nieuwe identiteit ontworpen. 
Zijn uitgesproken ontwerp manifesteert zich 
minder in de visuele interface en des te meer 
in zijn analyse van de rol van de redactie van 
een krant en van de participerende gebruiker. 
middels zijn crossmediaal ontwerp maakt hij 
die strategie inzichtelijk en toont hij welke rol 
de redactie van een krant kan hebben in dit 
tijdperk van publieksparticipatie, en welke 
toegevoegde waarde de input van het publiek 
kan hebben. uiteindelijk leidt het tot een col-
laboratief proces voor opinievorming. In zijn 
visie en de daarop volgende functionaliteit 
die Alex ontworpen heeft toont hij sterke 
redactionele kwaliteiten.

ROOS 
VAN TONGERLOO
emai l _   roosmai l s@gmai l .com
webs i te_   tw i t te r.com/ roos tweet s

HOUDT  VaN ScHR IjVeN.  NeT  WaT  meeR 
DaN VaN N IeUWe meD Ia.

roos van Tongerloo behaalde aan de univer-
siteit van Amsterdam zowel haar bA media en 
Cultuur / Nieuwe media en Televisie als haar 
mA New media. In haar masterscriptie heeft zij 
willen betogen dat nieuwe media het proces 
van de destructieve individualisering binnen 
een maatschappij met een neoliberale norm 
in negatieve zin versnellen. De maatschappij 
valt uiteen en versnippering vereenzaamt. 
Haar scriptie bleek een boekwerk; onder 
leiding van geert lovink werkt ze aan een 
manuscriptversie. 

In de toekomst hoopt roos verder te schrijven. 
Ze heeft tijdens haar studie gemerkt dat haar 
hart niet sneller gaat kloppen van design en 
data-mapping. Ze schrijft liever, filosofeert en 
denkt graag na over hoe dingen anders zou-
den kunnen; humaner, interessanter, gerichter 
– het liefst beter. bovendien is ze van mening 
dat het effect van nieuwe media op het indi-
vidu, op de samenleving en op intermenselijk 
contact nog behoorlijk onderbelicht is geble-
ven. roos wil op het gebied van nieuwe media 
out of de box denken stimuleren; niet het ding, 
maar de persoon verdient meer aandacht.
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RyANNE TURENHOUT
emai l _   r yannetu renhout@gmai l .com
webs i te_   www. r l t u renhout.ne t

eNTHOUSIaSTe eN kRIT IScHe NIeUWe meDIa 
aNaLIST.

ryanne Turenhout zoekt naar uitdaging en 
veelzijdigheid in haar projecten. Zij behaalde 
een bachelor in ICT aan de Hogeschool lei-
den en daarna een master in Nieuwe media 
en Digitale Cultuur aan de universiteit utrecht. 
Daar specialiseerde zij zich in open data, da-
tavisualisatie en data journalistiek. Voor haar 
scriptie onderzocht zij datasets van wikileaks 
en bekritiseerde zij de naïeve claims die te 
ronde gaan over het toegankelijk maken van 
informatie. 

Voor de OccupyData Hackathon analyseerde 
ryanne met een aantal medestudenten 
zo’n vijf miljoen tweets gerelateerd aan de 
Amsterdamse Occupy beweging. De Occupy 
hashtags die over de hele wereld gebruikt wer-
den kwamen samen in een datavisualisatie. 
ryanne is als onderzoeker verbonden aan de 
universiteit utrecht waarbij zij het curriculum 
van de faculteit der geesterwetenschappen 
onderzoekt met behulp van digitale methodes. 
Ook volgt zij een aantal courses aan het online 
platform Coursera en bezoekt ze zo vaak mo-
gelijk nieuwe media events om op de hoogte 
te blijven. ryanne zoekt een baan waarbij zij 
haar sterk analytisch- en probleemoplossend 
vermogen in kan zetten.

ROy VAN DER VEEN
emai l _   roy@i j sco-med ia.n l
webs i te_   www. royvander veen.n l

HeT  I S  VeeL  INTeReSSaNTeR  acHTeR  De 
ScHeRmeN.

roy van der Veen heeft kunst en Techniek ge-
studeerd aan saxion Hogeschool. Zijn brede 
technische basiskennis zet hij in bij de ontwik-
keling van games voor mobiele telefoons en 
tablets. usability en interactiviteit zijn volgens 
roy belangrijke speerpunten bij het ontwer-
pen van hedendaagse games. met een aan-
tal medestudenten richtte hij het gamedesign 
bedrijf Firedroid op. met Firedroid ontwikkelt 
roy hoge kwaliteit spellen voor iOs en Android 
die een grote doelgroep aanspreken. roy 
heeft via Firedroid het spel Barrr uitgebracht. 
Barrr is een time-management spel voor An-
droid waarin de speler zijn eigen piraten café 
runt. roy was verantwoordelijk voor een deel 
van het concept en hij heeft de game-engine 
geschreven die in de implementatie van het 
spel gebruikt is.

Naast zijn eigen bedrijf werkt roy als webont-
wikkelaar voor DealerDirect. In de toekomst 
wil roy zich volledig kunnen richten op 
spelontwikkeling binnen Firedroid. Op dit 
moment is hij bezig om de demoversie van 
zijn afstudeerproject Kings can fly naar een 
werkende game om te zetten.
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LIEVEN
VAN VELTHOVEN
emai l _   l i evenvv@gmai l .com
webs i te_   www. l ievenvv.com

ONTWIkkeLT INNOVaTIeVe SOFTWaRe, gameS 
eN kUNST:  ReaL-T Ime eN HOme-gROWN.

Na het behalen van een bsc in Technische 
Informatica aan de Technische universiteit 
Delft, volgde lieven van Velthoven met succes 
het master of media Technology programma 
aan de universiteit leiden. Hij ontwikkelt in-
novatieve software, games en kunst en toont 
zijn werk op festivals en evenementen over de 
hele wereld. lieven verkent in zijn werk nieuwe 
vormen van interactie. Zo heeft hij bijvoor-
beeld een variant op het Pong spel gemaakt 
die alleen door rokers gespeeld kan worden. 

lievens bekendste werk is het spel Room Ra-
cers. In dit spel kunnen mensen zelf een race-
circuit bouwen met alledaagse voorwerpen 
en geprojecteerde virtuele auto's besturen 
die over het zelfgemaakte parcours racen. 
room racers was al te spelen tijdens onder 
andere de mediamatic Arcade Exhibition, 
sTrP Festival, Zkm | medienmuseum in karls-
ruhe, TIFF kids Festival in Toronto en lentos 
kunstmuseum in linz. In 2011 won room ra-
cers de Cinekid Nieuwe media Award en een 
Dutch game Award. lieven werkt momenteel 
als zelfstandig developer en kunstenaar. Zijn 
passie ligt bij het creëren van vernieuwende, 
interactieve software en hij zou dat graag 
doen voor de juiste opdrachtgever.

PIm VERLAEK
emai l _   p imve r laek@gmai l .com
webs i te_   n l . l i n ked in.com/ in /p imve r laek

FReeLaNce cURaTOR,  ONDeRZOekeR  eN 
aDV ISeUR  OP HeT  geb IeD  VaN N IeUWe 
meD Ia  eN maaTScHaPPeL I jke  TReNDS.

Pim Verlaek is geïnteresseerd in de relatie tussen 
technologische ontwikkelingen en maatschap-
pelijke en culturele trends. Daarbij probeert hij 
connecties te vinden tussen onderzoek, kunst 
en innovatie. Tijdens zijn master Nieuwe media 
en Digitale Cultuur aan de universiteit utrecht 
specialiseerde hij zich in digitale cartografie 
en de implicaties van nieuwe medische en 
wetenschappelijke visualisatietechnologieën 
voor de samenleving. Voor zijn scriptie keek 
Pim naar het toenemende probleem van 
beeldfraude en beeldmanipulatie bij weten-
schappelijke top tijdschriften.   

De afgelopen jaren werkte Pim als curator 
bij Impakt en als adviseur en program-
maontwikkelaar bij diverse projecten. Hij 
programmeerde een groot aantal events, 
e-cultuurprojecten, lezingen, workshops en 
tentoonstelling waarin gereflecteerd werd 
op de hedendaagse en toekomstige techno-
logische en maatschappelijke vraagstukken. 
De thema’s van zijn producties varieerden 
van de toekomst van de stedelijke groei tot 
de dilemma’s van de huidige informatietijd-
perk. Pim wil graag zijn kennis van de relatie 
tussen technologie en de samenleving 
gebruiken in toekomstige opdrachten.
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FERNANDO
VAN DER VLIST
emai l _   fe rnandov l i s t@gmai l .com
webs i te_   www. fe rnandovander v l i s t.n l

gRaFIScH ONTWeRPeR & ONDeRZOekeR geSPe-
cIaLISeeRD OP HeT gebIeD VaN NIeUWe meDIa, 
NeTWeRkeN eN DIgITaLe cULTUUR.

Fernando van der Vlist is afgestudeerd grafisch 
ontwerper aan de willem de kooning Acade-
mie. Tijdens zijn studie en gedurende verschil-
lende stages heeft hij al voor zowel beeldend 
kunstenaars en culturele organisaties, als 
onderwijsinstellingen gewerkt. Als systematisch 
grafisch ontwerper legt Fernando zich be-
paalde limieten op tijdens het ontwerpen van 
visuele systemen. Door deze visuele systemen 
kunnen ideeën begrijpelijk gecommuniceerd 
worden aan een publiek. Volgens Fernando 
is het belangrijk dat een interdisciplinair 
ontwerpproject gebruik maakt van zowel the-
oretische kennis als onderzoeksvaardigheden. 

binnen zijn afstudeerproject heeft hij onder-
zoek gedaan naar de rol van de designer in 
narratieven binnen nieuwe media. Hij haalde 
uit zowel de structuur als het gebruik van 
narrativiteit nieuwe ontwerpmethodes. Dit re-
sulteerde in een aantal toegepaste projecten 
die ingaan op de evolutie van beeld tot een 
genetwerkt medium en de visuele identiteit 
van het Internet Archive. Naast zijn vervolg 
studie Nieuwe media en Digitale Cultuur aan 
de universiteit van Amsterdam wil Fernando 
ook blijven bijdragen aan het begrijpen van 
nieuwe media, netwerken en digitale cultuur.

JOS VOLKERS
emai l _   jo svo l ke r s@l i ve.n l
webs i te_               www. josvo l ke r s.n l

bePeRk INgeN IN  beeLD,  mUZ Iek,  TecHNIek 
eN OOk ORgaNISaT I e  Z I jN  eR  N Ie T.

Jos Volkers haalde zijn inspiratie voor zijn 
meest recente project uit een artikel van 
Justin bennett in het magazine ArT. bennett 
schreef “partituur is waar beeld en geluid 
elkaar traditioneel treffen”. Vanuit dit oog-
punt heeft Jos onderzoek gedaan naar het 
speeldoosje. met de bagage uit zijn opleiding 
aan de minerva Academie ontwikkelde Jos 
een concept over de automatisering van 
muziek. De ponskaart van het speeldoosje 
is een voorloper van een tal van huidige 
ICT-toepassingen. Dit gaf Jos het idee om de 
ontwikkeling van geautomatiseerde muziek in 
een omgekeerde wereld te verbeelden. 

Jos wil zijn concept rond geautomatiseerde 
muziek blijven door ontwikkelen. uiteindelijk 
wil hij een aantal projecten die hieruit zijn 
ontstaan exposeren en zo het publiek onze 
dystopische wereld laten zien.
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ANNOUCK WELHUIS
emai l _   i n fo@annouckwe lhu i s.n l
webs i te_   www.annouckwe lhu i s.n l

cOmbINeeRT HaaR keNNIS VaN NIeUWe meDIa 
meT HaaR gRaFIScH ONTWeRP kWaLITeITeN.

Annouck welhuis is geïnteresseerd in de 
machtsverhoudingen tussen consument en 
producent en de rol van de commercie hierin. 
Dit thema loopt vaak als rode draad door 
haar grafische projecten. Annouck kan haar 
kritische analyses kracht bij zetten door mid-
del van eigen ontworpen beeld en typografie.

Tijdens haar stage bij Virtueel Platform heeft 
Annouck zich bezig gehouden met het verza-
melen van kennis over transmedia storytelling 
binnen de Nederlandse culturele sector. Door 
het houden van interviews en het organiseren 
van expertmeetings wist zij op zowel praktisch 
als theoretisch niveau een nauwkeurig beeld 
te schetsen van de mogelijkheden en de 
grenzen van transmediaal werken in Neder-
land. Deze opgedane kennis vormde de basis 
van Annoucks mA thesis, waarin zij op verder 
onderzoek uitging of transmedia storytelling 
de totstandkoming van nieuwe manieren 
van produceren, distribueren en consumeren 
voortbrengt. Annouck hoopt als new media 
researcher en freelance grafisch designer een 
positieve ervaring te kunnen leveren binnen 
een project of organisatie. Daarnaast zal zij 
altijd zoekende blijven naar nieuwe manieren 
om data op een visueel interessante manier 
aan de wereld te kunnen laten zien. 

MA New Med ia  &  D ig i ta l 

Cu l tu re,  Un i ve r s i te i t  U t rech t 

P re -mas te r  New Med ia  & 

D ig i ta l  Cu l tu re,  Un i ve r s i te i t 

U t rech t

BA  g raph ic  des ign,  A r t EZ 

A rnhem

FACTSHEET

boek-01 . t i f

boek-02 . t i f

ATTACHMENTS

48

THEORY

GRAPHIC DES IGN

TRANSMEDIA

TAGS:



XVII

HOT100CLUB
Check out this list of all the HOT100s 
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2012

Joram binsbergen
Thomas boeschoten
lars böhm
Peter Curet
leonieke van Dipten
martijn van Dueren 
  den Hollander
rik van Duijn
Noortje van Eekelen
Irma Földényi
bram Fritz
Alex gekker
samantha geurts
Danny groenen
Jonas groot kormelink
michelle Haak 
my Anh Hang
katja Hazenberg
Eelke Hermens
Daphne koopman

Daan krijnen 
Jeffrey kroonstuiver
laura romy legué
Hanneke van 
   luttikhuizen
laura macchini
Thomas van manen
sanne meijer
Elize de mul
Tomás Navarro
Amanda Nedermeijer
Daphne Otterloo
marlon van der Pas
Thomas Plaizier
Tanne van ree
stefan rijmus
  (strange Day)
laurier rochon
Aart röst
boyd rotgans

Dominggus salampessy
Tayfun sarier
  (strange Day)
Jorrit schaap
Hanna schraffenberger 
Tony schuite
marja silvertant
lieven van speybroeck
Alex starr
roos van Tongerloo
ryanne Turenhout
roy van der Veen
lieven van Velthoven
Pim Verlaek
Fernando van der Vlist
Jos Volkers
Annouck welhuis
Anouk van der wulp



2010
 

Jan van der Asdonk
rosaline barendregt
Inge van beekum
bas van bergen
raoul de boer
Nicola bozzi
Patrick Davelaar
merlijn van Eijk
Carlos garcía 
   moreno-Torres
brian garret
sep gerritsen
Eleanor kathleen    
   grootoonk
John Haltiwanger
gordon Hatusupy
rob Hebing
Niek Heegen
kasper van Hoek
stef Holtz
Danny Hoogendoorn
rian van den Hurk

siebe Janssen
Coen de Jong
Esther Jong
Hideki kanno
Daniëlle kempen
martijn kersten
wouter klootwijk
ruud kouwenberg
gerben kuipers
Philip man
Erik van mastrigt
Elbert Niezen
kim Nooij
Amanda van    
   Noordenne
ramses Petronia
maurice van de ree
David sampimon
selena savic
Anouk schepers
Noraly schiet
Casper schipper

sonja-Vanessa schmitz
wendy segaar
giselle segura gelink
Pien van der steen
xander stolwijk
bree Tahapary
bastiaan Terhorst
Jelte Timmer
Egbert Veenstra
Henk van der Velden
liset Verschoore
Edwin Verstraten
Natalie Vijlbrief
sjouke Visser
rob de Vormer
Diederik Vrijhoef
martijn van der wielen
Jeroen wielheesen
lorena Zevedei
Alwin Zwets

2011

birgit bachler
Juul barnard
Charlie berendsen
bas bergervoet
David berghuijs
lisette van blokland
rené bosch
Tim bosje
liliana bounegru
ruben boxman
Jeffrey braun
Nina Caspari
Tim van Cromvoirt
Daan van Dam
bogomir Doringer
Femke van Drooge
gaby Eenschoten
bastiaan Ekeler
Freek gerritsen
Thompson 
   graham Dube
Hongxi guo
Jidi guo
Heinze Havinga
Ewoud Heidanus

marcel van Heist
Jan Helleman
Jan Hoogeveen
lennart Hoting
Jasper Hovenga
Arthur Hulsman
Catalina Iorga
sarah Janssen
roland keesom
sammy de keijne
Jaime van kessel
Didi koller
rajiv krijnen
Tim kurvers
Vera van der lubbe
Yoeran luteijn
Inge maassen
Philip man
Darija medic
Inge Nahuis
bart Nederveen
Joerie Nijhuis
roland Pastoor
Jeroen Peeters
Puck Peijnenburg

bas van de Poel
laurens Profittlich
Tiemen rapati
Natalia sanchez
Javier sancho
Anja schenkels
sebastian schneider
Adri schokker
billy schonenberg
Emina sendijarevic
Nik sluijs
xander stolwijk
gaynelle szoboszlai
bree Tahapary
stefan Terwijn
David van Toor
kelly van der Toorn
roger Verscheijden
lena van der wal
Peter van de werve
Hilde de wit
Daniel de Zeeuw
Job van der Zwan
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2009

Vincent Akkermans
Arjan van Amsterdam
guus baggermans
stijn bannier
lola bechtold
wouter beugelsdijk
loes bogers
lorenzo de Carlo
Tanja Dijksman
mirjam Dissel
Tom geraedts
Erik de graaff
Onno groen
Nils große
lemmy-boy 
   Hoogendoorn
Jacqueline 
   van der Horst

Dennis ten Hove
Hugo Huurdeman
sarah Janssen
Asia Jeruzal
Jane Johannes
marthe Jonkers
Vera klandermans
Arno klarenbeek
marc köhlbrugge
ruth koppenol
Joel laumans
Christ van leest
Joep van liempd
ward lindhout
Jasper van loenen
Than van Nispen 
   tot Pannerden
levien Nordeman

Timen Olthof
Peter Peerdeman
Jan reineke
lies van roessel
Frauke rösemeier
Andree sandkötter
sander stada
lianne van Thuijl
sander Veenhof
Arijjan Verboon
Daan Vinke
Eelco wagenaar
marek van de watering
laurens van der wee
Aukje wielens
Thiadmer de witte 
   Hoogeveen
wouter wolters
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2008

Janneke Adema
kars Alfrink
Erik van Alphen
Thomas Artz
Daan de bakker
kevin basari
Arent benthem
karlijn van de berg
Erik borra
Nils breunese
sylvester broekhuizen
James burke
Alper Çugun
lisa Dalhuijsen
ralph Das
Jan willem Deiman
Edial Dekker
rene Derks
michiel van Diesen
Fred Dijkstra
matthijs van Doeselaar
Nursen Ech-Chammaa
Thijs Eerens
luc van Esch
roy Frencken
robert gaal
bart gloudemans
liselore goedhart
lorenz van gool
gijs gootjes
Charlon de graav
Han van Haren
sarah van Hecken
sven Helder
Anne Helmond

Femke Herregraven
Iwan van Hierden
Eric Holm
Juliet Huang
Amalia kallergi
Jobina keteldijk
Alexander klopping
matthijs konings
kaisu koski
Assia kraan
Jaap kraan
martin kuipers
monika lechner
Joost de leij
simon van der linden
godfried van loo
samar louwe
Polle de maagt
rosa menkman
matthijs van der meulen
mijn naam is Haas
riekus van montfoort
Jurriaan mous
Nalden
shirley Niemans
renato Valdés Olmos
Tanu Patodia
george Paul
Ernst-Jan Pfauth
Inge Ploum
Jelle raven
Peter robinett
Daphne rosenthal
bernardo van de    
   schepop

Arjan scherpenisse
Naomi schiphorst
Naveen sethia
Daniel severin
matthew shaw
Niki smit
Andre snijder
Ellen spoel
Daniel systma
bastiaan Terhorst
Tjerk Timan
Eric Toering
Pablo Vazquez
Edward van der Veen
laura van der Vlies
marloeke 
   van der Vlught
benjamin Voss
sylvain Vriens
marijn de Vries 
Hoogerwerff
mieke Vullings
Eelco wagenaar
Esther weltevrede
sjoerd wennekes
Camila werner
Tom van de wetering
Eva wijers
michiel wijgmans
sebastian williems
marten wilmink
Alexander Zeh
Franziska Zielke
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2007

mijke broeders
rolf Coppens
rutger Docter
bart groen
rein groot
Ellis Hartog
Annette Hennink
roel van Herpt
menno Huisman
Jeroen Hulscher

merlijn kouprie
Inge kuijper
Elisabeth leegwater 
sylvia van der leen
kim liefhebber
lotte meijer
Philip mendels
levien Nordeman
Dorus Oerlemans
Herjen Oldenbeuving

Anne Olthof
Femke van Ooijen 
Dirk van Oosterbosch
Olivier Otten
michael van schaijk
Tijmen schep
ramon schreuder
marina Toeters
Jurriaan Topper
roel van der Ven
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Palteam

Virtueel Platform

Damrak 70, 1012 LM Amsterdam 

Nederland

+ 31 (0)20       6273758 

info@virtueelplatform.nl 

www.virtueelplatform.nl  

facebook.com/virtueelplatform

twitter.com/virtueelp 

www.virtueelplatform.nl/hot100

Virtueel Platform wil alle HOT100 danken voor hun bij-

dragen en deelname aan HOT100 Dag, PICNIC voor 

het hosten van HOT100 Dag op 17 september 2012 

en alle onderwijsinstellingen voor hun nominaties.

Virtueel Platform HOT100 2012
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