
Terugblik op een eerste sessie vol creativiteit

Vijf kunstenaars, vijf high tech bedrijven, verwikkeld in een ‘creative challenge’. Het 
resultaat na drie middagen samenwerking moet zijn: een presenteerbaar idee op het 
gebied van sensortechnologie. Hoe dat ging lees je in deze nieuwsbrief.

Toonladder in harmonie 
met lichaamsfrequenties
Kunstenaar Olivier Nijs werkte 
samen met het bedrijf Fun-da-
mental aan een toonladder die 
in harmonie is met de 
lichaamsfrequenties. 

Resultaat is een nieuw stem-
apparaat dat op dit moment in 
de VS wordt vervaardigd.

Vervolgproject TU/e
Het project van kunstenares 
Danielle Roberts en het Maas-
trichtse bedrijf The Mind Con-
nection krijgt een vervolg bij de 
opleiding Industrial Design op 
de Technische Universiteit 
Eindhoven. 

Tijdens ETAC werkten zij aan 
de uitbreiding van een apparaat 
van The Mind Connection om 
complexere interactie toe te la-
ten. 

Luchtverplaatsing 
2M Engineering en kunstenaar 
Mario van Horrik ontwikkelde 
een concept rondom het meten 
van luchtverplaatsing in een 
ruimte onder invloed van 
menselijke aanwezigheid. 

Een praktische toepassing kan 
zijn: het meten van een heel 
flatgebouw geeft inzicht in het 
leefpatroon van de bewoners.

Nieuwe inschrijvingen
Het Mikrocentrum heeft in 
augustus een groot aantal high 
tech bedrijven uitgenodigd om 
deel te nemen aan de ETAC 
sessies. Een flink aantal 
bedrijven heeft gereageerd. 

Eventuele extra sessies
We werken met kleine groepen. 
Daardoor is er niet direct plaats 

voor alle aangemelde bedrijven. 
Er wordt op korte termijn 
besloten of er extra sessies 
kunnen worden georganiseerd.

Derde sessie
De bedrijven die worden 
uitgenodigd voor de derde 
ETAC serie die op 1 oktober van 
start gaat, krijgen hierover 
binnenkort  bericht.

Meer informatie over komende of afgelopen ETAC sessies? http://mad.dse.nl
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PICNIC'07 takes you outside the 
average, feeds you fresh 
innovations and lets your creative 
mind off the leash.

September 25th - 29th, 2007
Amsterdam Westergasfabriek.

More info: www.picnicnetwork.org

http://www.picnicnetwork.org
http://www.picnicnetwork.org

