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NL Persbericht:  Algemene Officiële Aankondiging

Inhoud:

FIBER Festival 2012 brengt digitale kunst en 
eigentijdse clubcultuur samen en ‘enacts the 
in-between’.

Audiovisueel netwerk festival FIBER bereidt zich opnieuw voor om verschillende 
werelden te versmelten tot een interdisciplinaire ervaring van (visuele) kunst en 
muziek. Deze tweede editie van FIBER festival zal plaatsvinden op 24 maart 2012 
in ‘De Verdieping’, het ondergrondse gedeelte van TrouwAmsterdam. Tickets zijn 
verkrijgbaar in online voorverkoop op fiberfestival.nl of aan de deur gedurende het 
festival.

FIBER nodigt jong talent, gevestigde artiesten en nieuwsgierige bezoekers uit om 
elkaar te ontmoeten, hun werk te tonen en hun visie, enthousiasme en ervaring te 
delen. Het programma - één dag en één nacht - weerspiegelt de oprechte passie 
voor diepe electronische muziek, vernieuwende visuele performance en de kracht 
van netwerken. Naast de immersieve relatie tussen beeld en geluid versterkt de 
verslavende kracht van nieuwe media technologie het festival als geheel.

Ook dit jaar bestaat het festival uit de drie onderdelen: EXPO, DAY en NIGHT.
EXPO is een doorlopende expositie van installaties en performances.
DAY is het dagprogramma, met installaties, lezingen en presentaties.
NIGHT is de clubnacht met geïntegreerde visuele performances en  
elektronische muziek, gebracht door dj’s en live acts.

De muziek line-up voor het NIGHT programma is een mix van gevestigde artiesten 
en opkomend talent: de Libanese Morphosis (Morphine Records), de Rotterdamse 
Klen (Frustrated Funk), het opkomende collectief ESHU uit Nijmegen, Dubberdink 
(FIBER) en Mattikk (Nachtwerk, Amsterdam).

Nieuw op het festival is de Databooth; een doorlopend experiment dat 
verschillende soorten signalen visualiseert en zo begrijpelijk en toegankelijk 
maakt voor de beschouwer.
Databooth maakt het mogelijk publiek, zowel lokaal als op afstand, te doen 
participeren in een artistiek proces. Daarnaast is ons online platform fiber-space.
nl het verlengstuk van FIBER in de digitale wereld en cultuur.

Het thema van deze tweede editie van FIBER Festival draagt de titel “Sharing 
Signals; enacting the in-between”, wat staat voor een open benadering van het 
delen van kennis en het creëren vanuit samenwerking. Deze aanpak doet grenzen 
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tussen beschouwer en artiest vervagen, waardoor verscheidene disciplines 
samenkomen, ideeën tot ontwikkeling komen en nieuwe perspectieven ontstaan. 
FIBER zal stimulans bieden om te komen tot nieuwe inzichten en samenwerkingen 
en zo een impuls geven aan toekomstprojecten.

Tickets, meer informatie en updates over het festival en programma / line-up zijn 
te verkrijgen op onze festival website www.fiberfestival.nl. Ticket prijzen zijn:
€ 7 voor DAY (EXPO + DAY)
€ 15 voor NIGHT (EXPO + clubnight)
€ 20 voor FULL ( EXPO + DAY + NIGHT)

NIGHT en FULL tickets geven ook toegang tot ‘Imprint’, het nachtprogramma in de 
bovenzaal van TrouwAmsterdam.
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Contact informatie

CONTACT

General info
info@fiberfestival.nl

Press info
Sietse van der Meer - press@fiberfestival.nl

Partners / Sponsors
Lotte Rensen - lotte@fiberfestival.nl

Director
Jarl Schulp - jarl@fiberfestival.nl

Online
website festival: http://www.fiberfestival.nl
twitter: twitter.com/fiberfestival
facebook: http://www.fiberfestival.nl/facebook
vimeo video gallery: http://www.vimeo.com/fiberfestival
website FIBER Space: http://www.fiber-space.nl

Offline
Stichting FIBER
Adress: Jacob van Wassenaar Obdamstraat 20-3, 1057 JR Amsterdam (NL)
Phone: 0031(0) 641235624
KVK: 50706497


