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Transnatural Festival 2012
Openingsweekend met vol kunst, design, performance en muziek
Transnatural Festival staat voor een beleving van cultuur, natuur en technologie. Op vrijdag 7 en
zaterdag 8 september opent het festival in NEMO Amsterdam met een tweedaags nachtprogramma in
samenwerking met het progressieve ctm (club transmediale Berlin) en het Amsterdamse FIBER
Festival: twee nachten vol kunst, design, performance en muziek van de beste internationale dj’s,
kunstenaars en ontwerpers.
ctm (club transmediale Berlin) haalt de crème de la crème uit de Berlijnse scene naar Amsterdam op
het gebied van performances en electronische muziek. Het Amsterdamse FIBER Festival vult de line
up aan met interessante artiesten van eigen bodem. Van grime en minimale techno tot knetterende
geïmproviseerde muziek- en beeldperformances. In de line up o.a. livesets van The Field (Kompakt
records, SE), Fantastic Mr Fox (Black Acre records, UK), Stewart Walker (Tresor records, GER/USA),
performances van Thomas Köner (GER/ FRA), de Buitenbrouwerij en DEFRAME collective, een
collectief van visuele kunstenaars en audiofielen.
Er is een grens aan wat we kunnen, maar niet aan wat we willen. Op dat snijvlak begeeft zich
Transnatural festival 2012- een zoektocht naar technologie die de ecologische rijkdom, de natuur, kan
ondersteunen in plaats van beschadigen. De inmiddels derde editie laat toekomstscenario's &
innovatie uit de creatieve industrie en het bedrijfsleven zien. Het programma bestaat dit jaar uit een
maand durende interdisciplinaire tentoonstelling, een tweedaagse conferentie, en een weekend vol
performances en muziek.
De tentoonstelling is een maand te zien en presenteert een combinatie van werk van ontwerpers,
kunstenaars, bedrijven en wetenschappers. Werk van kunstenaars en ontwerpers is te zien naast werk
uit R&D labs en innovatie- en technologiebedrijven. Tijdens de tweedaagse conferentie worden nieuwe
methoden van energie en voedsel oogsten belicht, en kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar
nieuwe innovatieve materialen met bijvoorbeeld zelfhelende eigenschappen. Science fiction and facts!
Transnatural Festival wordt op vrijdag 7 september om 19.00 uur geopend.
Programma openingsweekend (tentoonstelling is dan open):
VRIJDAG 7 SEPTEMBER
19.00u – laat
15 euro (dagticket) / 25 euro (combiticket)
Live: The Field (Kompakt records, SE)
Live: Stewart Walker (Tresor records, GER/USA)
DJ: newworldaquarium (NL)
Visuals: DEFRAME collective (NL)
Performance: Sculpture (UK) & Martin Howse (GER)
Installaties: The HumanEqualizer [T.H.E. 1.0], Bram Snijders & Tijs Ham (NL) & Buitenbrouwerij,
Henriette Waal (NL)
ZATERDAG 8 SEPTEMBER
20.00u – laat
15 euro (dagticket) / 25 euro (combiticket)
Live: Fantastic Mr Fox (Black Acre records, UK)
Live: Felix Lenferink (NL)
DJ: Slackk (UK)

Visuals: DEFRAME collective (NL)
Performance: Martin Howse (GER) & Thomas Köner (GER/ FRA)
Installaties: The Human Equalizer [T.H.E. 1.0], Bram Snijders & Tijs Ham (NL)
Locatie
Science Center NEMO (next to Amsterdam Central Station)
Oosterdok 2
1011 VX Amsterdam

Festival website: www.transnatural.nl

