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DURF! is een interactief magazine in pdf. De interactiviteit komt 

het beste tot zijn recht als deze pdf gelezen wordt op een laptop 

of computer. Bij het lezen van DURF! op een tablet kan sommige 

interactiviteiten niet volledig werken. Voor het lezen van deze pdf op 

een iPad, raden we de app GoodReader aan.

DURF! is met zorg samengesteld. Mochten er toch fouten in zijn 

geslopen, laat het ons dan alsjeblieft weten via E: durf@cubiss.nl. |→|
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DURF! #4

Deze keer staat DURF! in het teken van Pop-Up, tijdelijke voorzieningen die van 
iets gewoons een belevenis maken. Er even zijn en weer weggaan. We zien het zowel 
in de retail als in de culturele wereld steeds vaker gebeuren. Pop-Up met the best of 
both worlds. Inspiratie en voorbeelden vind je in deze DURF! 

VEEL LEESPLEZIER!
DURF! is het e-zine voor bibliotheken en andere ondernemende organisaties die een 
stap verder willen. We verzamelen vernieuwende praktijken, sprekers en thema’s om 
onze volgers uit te dagen en te inspireren. 

Stuur een mail aan durf@cubiss.nl en je ontvangt DURF! automatisch in je mailbox. 
Op de hoogte blijven? Volg @DURFzine op Twitter
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voorwoord

Het creëren van een kunstmatige schaarste verleidt 
mensen tot aankopen omdat ze alleen daar en dan 
verkrijgbaar zijn, lekker uniek. Van Pop-Up Klooster 
tot Pieperboetiek, van pizzakoerier tot Pop-Up 
Bordeel, het blijkt allemaal echt te bestaan. De 
culturele sector kent het kunstje ook en popt uit de 
kast met dito cinema, galleries en bibliotheken in 
een telefooncel, op een parkeerplaats of in een 
lege etalage. 

Voor de bibliotheek die daar ook iets mee wil, 
zijn er legio opties. Lift mee met een mobiel 
fablab, begin je eigen bibliotheek of adopteer een 
bibliotheekezeltje. Je kunt van de nood een deugd 
maken door anderen de ruimte te geven om op te 
poppen in je bibliotheek. Of probeer ondeugend 
te zijn op microniveau, zoals guerillakunstenaars 
doen door een onopvallend detail op straat, een 
scheur in de muur te transformeren tot kunstwerk. 
Een glimlach voor een geintje. 

Pop-Ups zijn het antwoord op de vraag voordat 
‘ie gesteld is. Dus hup, de straat op! Claim die 
publieke ruimte, tast de grenzen af en durf te 
experimenteren. Het ideale platform voor het 
omdenken van de bibliotheek. Pop-Ups: 
here today, gone tomorrow…# 4

Marianne Hermans, redactie DURF!
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OpenluchtHotel
Ervaringstheater met oog voor milieu en 
maatschappij, dat is wat Fields of Wonder biedt. 
Dit collectief van wisselende theatermakers, 
beeldend kunstenaars, dansers, VJ’s, vormgevers 
en muzikanten werkt op bijzondere locaties 
zoals het bollenveld, het strand, een voormalige 
Meelfabriek, of een museum. Werken op locatie 
schept ruimte voor experiment, een andere 
ervaring. Een ervaring zoals het OpenluchtHotel: 
voor één nacht wordt de stad omgetoverd tot een 
groot hotel in de buitenlucht. Terwijl je overnacht 
in een voor de gelegenheid opgezet kunstwerk kun 
je genieten van zinnenprikkelende voorstellingen 
met  werelddans, muziek en kunst. Zoals onlangs 
in het Warandebos in Tilburg. Behalve het 
OpenluchtHotel biedt Fields of Wonder ook 
andere performances zoals HartsTochten, 
Nachtblauw en Spaanse Hoer. 

Heb jij ook een tip voor de lezers van DURF!?, 
laat het weten via durf@cubiss.nl. |→|. 

POP-UP: 
WAT IS JE PUNT?

Upload Cinema
Internet heeft de filmindustrie 
voor altijd veranderd: zelf 
je filmpjes maken, mixen, 
uploaden en delen met wie je 
wil, veel mensen zijn er uren 
zoet mee. We zien een aantal 
initiatieven die inspelen op deze 
trend. Upload Cinema wil deze 
spannende nieuwe manier van 
film maken en delen naar buiten 
brengen, weg van het internet 
en het kleine beeldscherm, naar 
een ruimte die bedoeld is voor 
gezamenlijke ervaringen: de 
bioscoop. Het publiek stuurt 
films in; een redactieteam 
selecteert de beste en stelt een 
programma samen van circa 
anderhalf uur dat vertoond wordt 
in bioscopen en op speciale 
locaties. Het uiteindelijke 
programma blijft tot aan de 
avond van vertoning geheim. 

Pop-Up is inmiddels mainstream. Geen wonder dat we deze tactiek in 

allerlei verschijningsvormen waarnemen. Zo had Amsterdam onlangs 

een tiendaagse Pop-Up Week, wat een hippe vorm is voor een nieuw 

stadsfestival. Waarin schuilt ‘m het succes? Wij laten je vijf uiteenlopende 

voorbeelden zien van sprookjes tot straatkunst. 
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De straat als schildersdoek
Straatkunstenaars beschouwen de wereld als hun canvas. Van grijs gebouw 
tot abstracte muurschildering, van scheur in het beton tot karavaan van kleine 
kamelen, het gaat erom dat je de kans te baat neemt waar die zich voordoet. 
Echte ‘guerilla art’ komt onder hoge tijdsdruk tot stand en houdt maar kort 
stand. Daarna zijn de verrichtingen van de kunstenaars te aanschouwen op 
Facebook en Youtube. Dat je met tijdelijke kunst en sociale media veel mensen 
kunt bereiken, bewijst kunstenaar GabyGaby. Vorig jaar schilderde hij tijdens 
de Tour de France de portretten van zes Nederlandse wielrenners op het 
wegdek in een schilderij van 25 meter. En toen begon het te regenen….

Pop-Up 

Communities

Gewoon naar het café 
en maar hopen dat je 
stamgasten er zijn, dat 
is niet meer van deze 
tijd. Een café hebben we 
helemaal niet nodig, we 
treffen elkaar wel online 
en als er geen spot 
is, creëren we die ter 
plekke. Hoe kan het ook 
anders, daar is een app 
voor. 

Spherials is een mobiele 
app die lokale pop-up 
communities creëert. 
Bij het openen bepaalt de 
app wat je huidige locatie 
is en toont welke andere 
Spherialgebruikers 
er zijn op die plek, 
restaurant, museum of 
gewoon ergens buiten. 
Dat kunnen je vrienden 
zijn, maar ook onbekende 
mensen. Je kunt in 
zo’n pop-up community 
contact zoeken via een 
groepsapp, die voor alle 
gebruikers leesbaar is. 
Je kunt iemand ook een 
privébericht sturen. Een 
leuke manier om nieuwe 
mensen te leren kennen.

De MakersBuzz
De bibliotheek nieuwe stijl: dat is een combinatie van dáár 
zijn waar je publiek is, verrassen met nieuwe dingen en 
inspelen op trends zoals de Makersbeweging. Dat doen de 
Brabantse bibliotheken met de MakersBuzz, het mobiele 
fablab vol maak-apparatuur. De MakersBuzz toert van 
evenement naar school naar bijeenkomst naar bibliotheek – 
alles om verschillende doelgroepen in aanraking te brengen 
met moderne digitale (maak-) technieken. 

De mobiele crew van de bus laat de mensen zien en vooral 
ervaren hoe je kunt werken met een lasersnijder, een 3D 
printer, een folieplotter, de MakeyMakey en meer van dat 
moois. Wij zeggen: wauw! Dat zeggen we ook bij de absolute 
tegenhanger van dit fenomeen, de BiblioBurro uit Colombia: 
per ezel met je boeken naar de meest afgelegen dorpjes. 
Leuke uitdaging voor de MakersBuzz on tour!

Foto: Pim Rusch

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
http://www.gabygaby.eu/
http://www.spherials.com/#!/
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aan Pop-Ups

Hoe de vloeibare stad

kansen biedt

Marianne Hermans, redactie DURF!  - Foto's: Caroline de Jager

Interview met Caroline de Jager

Pop-Up Square  | → | 

mailto:durf%40cubiss.nl%0D?subject=Durf%21
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We zitten aan een piepklein 
tafeltje in de StationsHuiskamer 
op Rotterdam Centraal, waar 
alleen de sjofele tweezitsbank 
nog vrij is.  Het is één van 
de favoriete plekken van 
Caroline de Jager, zelfstandig 
ondernemer en mede-eigenaar 
van PopupWarehouse en 
Popupsquare. 

Ooit was je bedrijfsjurist en nu ben je Pop-Up Queen. 
Hoe is dat zo gekomen?
Behalve jurist was ik conceptenbouwer bij een groot 
vastgoedbedrijf, maar de zaak ging failliet.  Samen 
met een vriendin ben ik toen een reizend warenhuis 
begonnen (PopupWarehouse) waarbij we gebruik 
maakten van leegstaande winkelpanden om producten 
te verkopen van ontwerpers en kleine webshops.  We 
wisten niet wat we waren, hadden geen eigen dingen 
om te verkopen maar we struinden alle webshops 
af.  Daarmee heb ik een enorm netwerk opgebouwd. 
Intussen stapte ik over naar het adviseren van 
vastgoedpartijen die zochten naar nieuwe concepten 
voor hun leegstaande gebouwen. Samen met René van 
Dijk ben ik toen gestart met Popupsquare, een virtueel 
platform dat vastgoed, ondernemers en consumenten 
met elkaar verbindt.  

Wat is Pop-Up precies?
Pop-Up – het is eigenlijk geen goede term – betekent 
dat iets er heel even is en weer verdwijnt.  Nu is 
het meer een try out voordat een zaak zich weer 
verplaatst. En voor starters is het bijna de enige 
manier om een plek te verwerven in de stad. 
Een goed voorbeeld is de winkel van Joline Jolink. Zij 
was een van de eersten die ik hielp om te pop-uppen.  
Waar de grote ketens zoals Rituals, V&D sterk zijn 
in het uitdragen van een formule en overal hetzelfde 
doen, heeft  Joline gekozen voor haar eigen lijn. Ze 
merkte dat de grote retailers weinig afnamen van een 
nog onbekende ontwerper, terwijl ze als individuele 
klanten in haar eigen atelier wél veel aankopen deden. 
Toen ze dat merkte, begon ze haar eigen winkel en 
werd actief op sociale media. Vijf jaar later was haar 
eerste pop-up. Toen had ze dus al een netwerk. 

Je hebt een boek geschreven, 
‘How to Open a Pop-Up Store. Waarom?
Ik heb mijn ervaringen opgeschreven om anderen 
te helpen. Het is geen kwestie van ‘zet je deur open 
en je hebt een winkel’ – denk eerst goed na over het 
waarom. Welke toegevoegde waarde heb je te bieden? 
Gebruik dat om het gesprek aan te gaan met anderen.  

aan Pop-Ups

Hoe de vloeibare stad
kansen biedt
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Is Pop-Up nog trendy?
Ja! Ik schat dat de winkelstraten zich meer en 
meer gaan vullen met tijdelijke winkels. Hoe dat 
komt? Je ziet dat Nederlandse steden zichzelf in 
de staart bijten. Elke stad is hetzelfde, met z’n 
grote winkelketens en warenhuizen. En voor de 
kleine winkelier die wel onderscheidend is, zijn 
de mogelijkheden er niet om iets betaalbaars te 
huren. 

En is Pop-Up ook dé oplossing voor leegstand?
Ik zou het liever ‘kansplekken’ noemen dan 
leegstand, dat is zo’n negatief vertrekpunt.  
Ik wil gewoon mooie dingen maken. Het is net 
als met zo’n notitieboekje dat je bij je draagt. 
Dat heb je vanwege de lege bladzijden, want 
die nodigen uit om ideeën te krijgen. Zo moet 
je ook met leegstand omgaan:  gebruik het om 
ruimte te creëren en kans te geven aan iets 
nieuws.  In Londen hoorde ik van een ondernemer  
de uitspraak ‘Why do I like pop-ups so much? 
Because your ideas get the opportunity to travel 
around.’

Bibliotheken gaan nu ook ‘Pop-Up’. 
Heb jij nog tips voor ze?
Als je retail in je bibliotheek wilt trekken: 
ga eens kijken bij mooie winkels, bij de 
huiskamers van deze wereld. En vraag je steeds 
af ‘waarom vinden mensen het fijn om hier te zijn? 
Elke zichzelf respecterende  winkel heeft nu z’n 
eigen barristo. Alles om het verblijf aantrekkelijk 
te maken. Want voor de producten zelf hoeft het 
niet, alles is online te vinden. Je moet dus meer 
bieden dan slechts de mogelijkheid om iets te 
kopen. Maar niet zozeer vanuit retail als juist 
vanuit de maatschappelijke opdracht zie ik in 
de binnensteden ook wel een plek voor grote 

bibliotheken. De gaten mogen gevuld worden 
met plekken waar je nu eens niet je zoveelste jeans 
koopt, maar waar je gewoon een boek mag lezen.

Wat is de volgende fase?
Pop-Up blijft nog wel even. Je ziet dat het 
winkelaanbod steeds meer mobiel en tijdelijk 
wordt. Juist de grote ketens hebben moeite zich 
aan te passen in de vloeibare stad. Je moet je 
kunnen verplaatsen naar die delen van de stad waar 
het interessant wordt. Startende ondernemers zijn 
flexibel, kunnen daar in mee bewegen, maar niet 
de groten. Retailexpert Rupert Parker Brady stelt 
dat de retail nu in de renaissance leeft, maar ik 
noem het liever de verlichting: alles wordt lichter. 
We zaten in de middeleeuwen met die grote, logge 
zaken. Die lossen op want ze kunnen de beweging 
niet aan. 

Mooi toch?

‘Why do I like pop-ups so much?
- Because your ideas get the opportunity
       to travel around.’

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
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De Pop-Up Bibliotheek is een flexibel inzetbare en tijdelijke bibliotheek, die overal tevoorschijn 
kan komen. Zo komt de bibliotheek naar de mensen toe. Het is dé manier om de bibliotheek 
lokaal meer zichtbaarheid te geven en te profileren in samenwerking met lokale partners. 
Dat die partners niet altijd voor de hand liggen, mag blijken uit de voorbeelden.

In iedere editie nodigen we graag iemand, een organisatie of een initiatief uit op het podium 
van DURF! om een stelling te poneren. We dagen jou als lezer uit om te reageren.

Reageren op de stelling | → | Pop-Up bibliotheek | → | 

Eind juni stond de Pop-Up Bibliotheek op Festival 
Mundial in de Tilburgse Spoorzone. Eerder dit jaar 
was er een Pop-Up Bibliotheek rond het thema 
Alzheimer in samenwerking met Into D’Mentia en 
in september trok de Pop-Up Bibliotheek langs 
verschillende supermarkten in West-Brabant. 
In 2015 zetten we de Pop-Up Bibliotheek in 
rondom drie thema’s: Participatie en zorg, 
Vincent van Gogh en Culinair. 

Hans Hooft (Cubiss / Theek5) en Yvonne van 
den Berg (Cubiss) zijn verantwoordelijk voor het 
project Pop-Up Bibliotheek. De stelling die zij in 
DURF! poneren luidt:

ELKE WEEK EEN POP-UP 
BIBLIOTHEEK OP EEN ANDERE 
LOCATIE – ALLEEN ZO IS DE 
BIBLIOTHEEK ZICHTBAAR!

De Stelling:

>>

De Pop-Up Bibliotheek 
komt naar je toe

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
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Joop de Boer, Tekst
Foto: HUNK-design

Pop-Up is dus in feite niets nieuws. Maar waarom 
is het begrip in de afgelopen jaren dan zo’n 
gevleugelde term geworden? Is dit alleen een 
trend, en gaat die dus weer over? Of is Pop-Up 
een blijvertje? Om te beginnen is het niet vreemd 
dat de opkomst van de Pop-Up trend ongeveer 
gelijke tred houdt met de opkomst van de sociale 
media. Sinds de opkomst van Facebook en 
Twitter is het voor iedereen mogelijk om volgers 
en fans te verzamelen. Hierdoor heeft iedereen 
een online achterban die makkelijk te bereiken en 
te mobiliseren is, ook voor echte ontmoetingen. 
Kijk naar bijvoorbeeld de flashmobs, die vooral 
veel in het begin van de Pop-Up trend werden 
georganiseerd om tijdelijkheid en onverwachtheid 
een plek in het openbare domein te geven.

In 2007 dook de eerste Pop-Up store in 
Nederland op in de Caballerofabriek in Den Haag. 
Modemerk Comme Des Garçons deed dit als 
stunt om een exclusieve collectie bij een klein 
en bereidwillig publiek te laten landen. Daarbij 
kozen ze dus niet voor een gelikt pand in de 
centrale winkelstraat, maar voor een rauwe plek 
op een uitzichtloze locatie, in termen van aantal 
passanten. Doordat de winkel vooraf aankondigde 
maar een paar maanden te bestaan, werd het 
een hype en namen veel klanten de moeite om 
speciaal voor de kortstondige beleving naar de 
afgelegen plek af te reizen.

De populariteit van de eerste Pop-Up shops heeft 
een kettingreactie veroorzaakt, waardoor je nu op 
bijna elke straathoek wel een Pop-Up winkel kunt 
vinden. Zelfs winkels die niet eens vanuit tijdelijk 
oogpunt worden gestart, worden tegenwoordig 
maar Pop-Up shops genoemd om mee te liften op 
de hype die de term met zich meebrengt. 

Mijn eerste ervaring met de bibliotheek, als kind 
opgroeiend op het Groningse platteland, was 
de bibliobus. Een écht Pop-Up concept avant 
la lettre. Niet alleen omdat je de boeken maar 
tijdelijk meekreeg, maar veel meer nog omdat 
de bus - die eigenlijk een vrachtauto was - 
er in de ochtend opeens stond en ook dezelfde 
dag weer verdween. Op die manier kon de 
bibliotheek het hele platteland voorzien van de 
broodnodige literaire versnaperingen, net zoals 
de SRV dat deed voor alle andere elementaire 
benodigdheden.

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
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1P o P - U P  C I T y    City-Making in a Fluid World

Pop-Up City
City-Making in a Fluid World

Joop de Boer is samen met Jeroen Beekmans 
oprichter van het internationale online magazine 
Pop-Up City. Op dit platform berichten zij 
dagelijks over trends, ideeën en initiatieven die 
de stad van de toekomst vormgeven. Dit voorjaar 
is bij BIS Publishers het boek Pop-Up City: 
City-Making in a Fluid World verschenen, dat 
De Boer en Beekmans schreven aan de hand van 
zes jaar bloggen over dit onderwerp.

Deze veranderingen vragen om continue 
aanpassing en een flexibele houding. Ook van de 
gebouwde omgeving. Het regende de afgelopen 
jaar mooie voorbeelden. In Los Angeles rijden 
zogenaamde ‘food trucks’ rond die via Twitter 
doorgeven waar hun klanten hen op dat moment 
kunnen vinden. De stad Boston heeft een ‘city hall 
on wheels’ ontwikkeld waarmee zij de diensten 
van de lokale overheid naar de mensen toe 
kunnen brengen en in Tokyo is technologiegigant 
Toshiba in hun ongebruikte hallen salades gaan 
produceren voor de lokale markt.

Volwassen Pop-Up projecten proberen niet langer 
mee te liften op het trendy Pop-Up label, maar 
zijn oprechte pogingen van individuen, overheden 
en bedrijven om een oplossing te zoeken voor 
de opgaven die ontstaan omdat de wereld 
veranderlijk is. Zoals de bibliobus dat al ver voor 
de introductie van het begrip Pop-Up deed.

Wie er nu nog één opent hoeft daardoor ook 
niet meer te rekenen op het avant-gardistische 
winkelpubliek of massaal toestromende pers. 
Die tijd is wel voorbij.

Maar dat betekent niet dat het idee achter 
Pop-Up onzinnig is geworden. In tegendeel. 
Pop-Up is eigenlijk nu pas volwassen aan 
het worden. Er zijn de afgelopen jaren een 
aantal dingen veranderd waardoor het denken 
in tijdelijke en flexibele concepten blijvend 
belangrijk is geworden. De wereld is ‘vloeibaar’ 
geworden. Vaste arrangementen in het leven 
zoals vaste arbeidsovereenkomsten, langdurige 
contracten, pensioenopbouw en het huwelijk 
brokkelen langzaam af. Daarnaast leven we in 
een hijgerige mediasamenleving, waarin de 
honger naar nieuwe ideeën en concepten tot 
buitenproportionele hoogte is gestegen en de 
houdbaarheid van diezelfde ideeën en concepten 
navenant is afgenomen. 

Tot slot lijkt onze binding met plek minder sterk 
te worden. Kijk naar de evolutie van de computer; 
van desktop, via laptop naar smartphone. 
We zijn niet langer geketend aan een bureau 
omdat de vaste telefoon, computer en fax ons 
alleen daar zinnig maakt. Het aantal nomadische 
professionals is daardoor explosief gestegen. 
En de vertrouwde kantoorvloeren lopen leeg ten 
faveure van de flexwerkplekken, de koffietent en 
niet te vergeten de bibliotheek - die als oase van 
stilte en rust een nieuwe rol krijgt als werkplek 
voor de ontheemde professional.

De wereld is ‘vloeibaar’ geworden.
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Jeanine Deckers is werkzaam bij de Schiphol Airport Library en bij Bibliotheek 
Bollenstreek. Ze heeft haar eigen blog. 

tegenlicht > column

En of ik nog een goed advies heb? 
Tuurlijk! Vanuit mijn ervaring 
met de strandbibliotheken, de 
Karavaanbibliotheek en de airport 
library heb ik wel een paar tips.

Ten eerste: Kies! Maak een keuze, 
kies een onderwerp, een doelgroep, 
een kleur desnoods. Maak geen mini-
bibliotheekje met zoveel mogelijk 
bibliotheekdingetjes. Dan krijg je 
namelijk geen pop-up bibliotheek 
maar een slap aftreksel van een 
gewone bibliotheek. En slappe 
aftreksels, daar houdt niemand 
van. Dan is je pop-up bibliotheek 
bij voorbaat mislukt. Dus maak een 
duidelijke keuze.

Ten tweede: Doe het anders. Doe 
dingen anders dan je ze “thuis” doet. 
Zet een ander soort medewerkers 
in je pop-up bibliotheek, of een 
ander soort collectie. Doe een ander 
shirtje aan, zet een gek hoedje op. 
Organiseer iets wat je normaal 
gesproken nooit zou organiseren. 
Maakt niet uit wat of hoe, als het 
maar anders is dan normaal. 

Ten derde: Blijf herkenbaar als 
bibliotheek. OK, dat lijkt misschien 
in tegenspraak met het vorige punt, 
maar zorg er voor dat mensen 
snappen dat je iets met de bibliotheek 
te maken hebt. En dan bedoel ik 
niet dat je een paar vlaggen met 
het bibliotheeklogo moet ophangen, 
want dat snapt niemand. Zet een 
stapeltje boeken neer, al is het maar 
voor de show. Hang een groot bord 
met BIBLIOTHEEK op maar zorg dat 
mensen zien waar je van bent. Want 
“wat ontzettend leuk zeg. Maar waar 
zijn jullie eigenlijk van?” is niet wat 
je wil horen als je je stinkende best 
staat te doen. 

Als laatste, en dit is de 
allerbelangrijkste tip die ik kan 
geven: maak lol! Zorg dat je er plezier 
in hebt. Grijp de kans om iets uit te 
proberen dat je altijd al eens wilde 
doen. Zie het als een zandbak: lekker 
spelen, lekker knoeien en maar zien 
wat er van komt. Hoe vaak krijg je 
die kans nou in een wereld die is 
dichtgetimmerd met projectplannen? 
Als het een succes wordt kun je er 
op voortborduren in je eigen bieb en 
als het mislukt heb je in elk geval lol 
gehad. 

Veel plezier!

Advies
Oh, jullie willen een pop-up

bibliotheek gaan maken? Leuk!

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
http://www.tenaanval.nl/
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kunst 
is niet
KUT

bekijk alle filmpjes  | > |

Culturele venues in beeld

Cultuurpodia, theaters, musea en bibliotheken doen het 
uiterste om te overleven in tijden van wegvallende subsidies 
en concurrentie uit onverwachte hoeken. Het is zoeken naar 
nieuwe wegen tot een nieuw publiek. Misschien steken zij hun 
licht op bij de vele Pop-Ups die ook in het culturele veld 
opduiken. DURF! stak haar licht op tijdens het Upload 
Filmfestival Cultural Venues van studenten Leisure 
Management aan de NHTV in Breda. 

De NHTV biedt onderwijs op het snijvlak van vrijetijdsmanagement, ondernemerschap 
en cultuur. Bibliotheken zijn een interessante casus voor de studenten, omdat er zo veel 
vernieuwing en experiment plaatsvindt. 

Het Uploadfestival is een initiatief 
van de kersverse studietrack Cultural 
Venue Management, waarin het gaat 
over de veranderende rol van creatieve 
en culturele ‘venues’ zoals theaters, 
podia, filmhuizen, bibliotheken en 
musea. Eerstejaars studenten kregen 
de opdracht om een kort filmpje te 
maken voor een cultuurpodium om 
publiek te trekken. De filmpjes geven 
een breed en gevarieerd beeld van 
het toekomstige werkveld van de 
studenten. 

Uit meer dan vijftig filmpjes werden 
vier winnaars gekozen in verschillende 
categorieën zoals storytelling, social 

media en beste regie. De filmpjes 
zijn het bekijken waard. Zo was er 
het sprookje van het verdwenen boek 
over Kasteel Dussen, en een filmpje 
met de boodschap ‘Kunst is niet KUT’. 
Winnaar in de categorie beste cultural 
venue filmpje was “It all begins with 
light’ over het Philips Museum. Het 
beste social media-filmpje was met 
zonder twijfel “Met zonder Dino’s” – 
let op de selfies aan het eind – in het 
Oertijdmuseum in Boxtel. Een eervolle 
vermelding ging naar het filmpje 
over de MakersBuzz van de Brabantse 
bibliotheken.

mailto:durf%40cubiss.nl?subject=Durf%21
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Uit 
de 
la...

In ‘Uit de la’ nemen we jullie 
mee in een aantal belangrijke 
ontwikkelingen. We zetten 
ons vergrootglas op diverse 
(markt)onderzoeken, trends 
en statistieken. 

Onderzoeken moeten niet 
in de la belanden, ze moeten 
‘uit de la’ om er van te leren! 
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Het wemelt in de sector van de 
deskundigen die ‘iets’ doen met senioren, 
of die er zelf één zijn. Op de Innovation 
Challenge 2014 mocht een select publiek 
zich buigen over de combinatie Pop-Up 
en senioren. 

In een paar creatieve sessies bedachten 
zij onder meer De Proeverij, een culinaire 
bibliotheek rondom streekproducten en 
een concept rondom Reizen & Recreatie. 
Tekenaar Tom van Wanrooy van The Cartoon 
Factory zette de ideeën ter plekke om in  
treffende beelden. Hier zien we de 
Vitale bibliotheek voor geestelijke en 
lichamelijke gezondheid. 

Innovation Challenge 2014

mailto:durf%40cubiss.nl%0D?subject=Durf%21
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mede mogelijk gemaakt door

Volgende keer in DURF! Het E-magazine DURF! voortaan automatisch ontvangen? 
Stuur een mail naar durf@cubiss.nl. |→|. 

Frisse geesten
De volgende keer is DURF! op de bijeenkomst Frisse 
Geesten. Een bijeenkomst voor iedereen die meer wil 
doen met vitaliteit op de werkvloer. Kom jij ook energie 
tanken? Houd onze berichtgeving in de gaten.  Je bent 
welkom in januari bij Strand Bin nen in Breda voor een 
ochtend vol direct toepasbare tips & tricks.

Meer informatie in de volgende DURF!
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