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OVER REZONE
Rezone is een langdurig samenwerkingsverband tussen het Bosch Architectuur
Initiatief (BAI) en de Digitale
Werkplaats (DW). Onder de
noemer Rezone worden
projecten gecreëerd op het
snijvlak van architectuur,
stedelijke planning, kunst
en nieuwe media. Het doel
is om innovatieve (kunst)
projecten te initiëren die de
ruimtelijke kwaliteit van de
stad te bevorderen, met als
focus leegstaande gebouwen en ontwikkelgebieden.
Rezone streeft erna om het
publiek nadrukkelijker en
positief te betrekken bij de
ontwikkeling van de stedelijke omgeving.

Het BAI wil bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in ’s-Hertogenbosch en de regio via een brede
publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst.
De DW is onderdeel van het
mobiele platform voor actuele beeldende kunst bART. DW
ontwikkelt een programma van
exposities, lezingen, workshops
en happenings op het raakvlak
van kunst, games en design. DW
werkt ook in opdracht en begeleiden de ontwikkeling van nieuwe
kunstwerken voor kunstenaars en
organisaties.
Michiel de Lange is medeoprichter van The Mobile City,
een organisatie die onderzoekt
hoe digitale mediatechnologieën
ons dagelijks leven in de stad beïnvloeden en welke gevolgen dit
heeft voor stedelijk ontwerp.
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INLEIDING
REZONE PLAYFUL INTERVENTIONS:
SPELEN VOOR
STEDELIJKE ONTWIKKELING
×
Wat gebeurt er wanneer een architect en een game-ontwerper samen
een spelervaring maken waarmee ze
een leegstaande fabriek nieuw leven
inblazen? In Rezone Playful Interventions werken drie teams van gerenommeerde architectuur- en stedenbouwbureau’s en gamestudio’s aan
een ruimtelijk spelontwerp voor twee
verdiepingen van mengvoederfabriek
De Heus in ’s-Hertogenbosch. Deze
fabriek staat op het punt om verlaten
te worden. Het doel is om bezoekers,
buurtbewoners en andere stakeholders op een speelse manier te betrekken bij deze locatie en de kwestie van
leegstand van industrieel erfgoed.
Naast de interventies van de drie
teams vinden er in en rond De Heus diverse extra events plaats. Het project
is een initiatief van culturele organisaties het Bosch Architectuur Initiatief
(BAI) en de Digitale Werkplaats (DW) in
’s-Hertogenbosch, in samenwerking met
Michiel de Lange van The Mobile City.
Hoe kunnen we lege fabrieken
op een creatieve manier hergebruiken en hoe betrek je hierbij
diverse partijen? Volgens de initiatiefnemers van Rezone Playful
Interventions ligt de mogelijke
waarde niet in economisch gedreven lange-termijnplannen maar in
tijdelijke culturele invullingen van
dit soort bijzondere locaties met
een sterke uitstraling.

In Rezone Playful Interventions raken
leegstand, eigenaarschap en de rol van
digitale media in de stad elkaar. Op het
eerste gezicht lijkt het vreemd om door
spel een serieus en complex vraagstuk
zoals leegstand aan te pakken. Volgens
Johan Huizinga, auteur van het baanbrekende boek Homo ludens uit 1938 staat
spel aan de oorsprong van cultuur. Spel
is cultuurscheppend omdat het ruimte
biedt voor vernieuwing. Spel biedt een
veilige ruimte voor experimenteren,
innoveren en nieuwe samenwerkingen,
zonder dat mislukkingen direct ernstige
consequenties hebben. Toepassingen
van spel in stedelijke maakprocessen
dragen zo bij aan verschuivingen van
cultuur. Zo sluit Rezone Playful Interventions aan bij het idee dat burgers geen
passieve gebruikers zijn van hun stad
maar door te spelen een actieve rol innemen als medeontwerpers van hun eigen
leefomgeving. Belanghebbenden ontmoeten elkaar in een vrolijke atmosfeer
in plaats van aan de serieuze onderhandelingstafel. Door samen spelen ontstaat
vertrouwen. Spel kan zo als katalysator
dienen voor vervolgstappen rond een
complex probleem als leegstand.
Kortom, jullie zijn niet alleen bezoekers
maar spelen mee voor de toekomst van
De Heus. Wij wensen jullie veel speelplezier en verwachten vele nieuwe en
spannende activiteiten in dit gebied vol
mogelijkheden!
Rolf van Boxmeer (BAI)
Tessa Peters (DW)
Michiel de Lange (The Mobile City)

PROGRAMMA

Regulier programma
Aanvullend programma

vrijdag 13 september
16.16 – 18.00 uur
OPENING

zaterdag 21 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN

zaterdag 14 september
10.00 – 18.00 uur
OPEN MONUMENTENDAG

zondag 22 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN

zondag 15 september
10.00 – 18.00 uur
OPEN MONUMENTENDAG

maandag 23 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN
20.00 – 22.30 uur
BAI LEZING

maandag 16 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN
dinsdag 17 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN
woensdag 18 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN
20.00 – 23.00 uur
THE MODERN ARCHITECTURE GAME
donderdag 19 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN
vrijdag 20 september
13.00 – 24.00 uur
OPEN
20.00 – 24.00 uur
BRING YOUR OWN BEAMER AVOND
20.00 – 02.00 uur
MUSIC SKATEHAL
(WORLD SKATE CENTER)

dinsdag 24 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN
woensdag 25 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN
donderdag 26 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN
vrijdag 27 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN
13.00 – 18.00 uur
GAME OF SKATE 2.0
(WORLD SKATE CENTER)
zaterdag 28 september
13.00 – 24.00 uur
OPEN
20.00 – 24.00 uur
KUNSTNACHT
zondag 29 september
13.00 – 18.00 uur
OPEN
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MAURER UNITED
×
MARIEKE VERBIESEN

Two-Player Unvirtual Landscape is een
fysiek spel dat op grootse wijze gebruik
maakt van de ruimte in De Heus. Naast
de interactiviteit van het spel zelf is er
een lichtspoor dat reageert op bewegingen van de spelers. Middels sensoren in
de installatie sturen bezoekers met hun
bewegingen dit lichtspoor aan.
“Het spannende van de samenwerking
tussen architect en game-ontwerper
is om het publiek op speelse wijze te laten
zien wat de potentie is van deze locatie
en de reputatie te verbeteren. Wij wilden graag iets groots maken dat spelers
in beslag neemt en hen uitnodigt deel
te worden van de ruimte. In ons geval is
rolverdeling erg helder geweest: de architect zorgt voor de ruimtelijke kwaliteit en
de spelontwerper voor de interactiviteit.”
“De kracht van spel is om mensen in
staat te stellen om zich te verbeelden
wat er mogelijk is in een ruimte. Spel is
toegankelijk: bezoekers die spelen zijn
actief en hebben invloed op de uitkomsten van het spel. Helemaal interessant
wordt het wanneer mensen aan de haal
gaan met het spel. Als maker heb je nooit
volledige controle over het ontwerp.”
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DUS ARCHITECTS
×
MONOBANDA

Spelers van 3RD vormen een publieke
sculptuur dat de fysieke en virtuele wereld
verenigt. Wanneer bezoekers een van de
helmen opzetten betreden ze een andere
dimensie en zien de wereld, en zichzelf
daarin, door een scherm. Het spel overbrugt de schijnbare tegenstelling tussen
afstand en nabijheid, anonimiteit en contact, vervreemding en ontmoeting.
“Ondanks het feit dat wij als architecten
en game-ontwerpers een verschillende
professionele achtergrond hebben, delen
wij in ons werk een referentiekader waarin
het faciliteren van interacties tussen groepen mensen in een fysieke setting centraal
staat. We wilden iets maken dat multiinterpretabel is, niet teveel voorschrijft en
voor veel verschillende mensen interessant
is. Al vrij snel nadat het idee ontstond zijn
we gaan testen. Daarbij merkten we dat
een simpel en sterk gegeven iets bijzonders oplevert. Met middelen die iedereen
heeft, namelijk een mobiele telefoon, kun
je een spelsituatie creëren. In ons proces
werken we allebei iteratief: we maken
voortdurend rondjes en feedbackloops.”
“De kracht van spel is dat je mensen op
een ludieke en interessante manier kunt
prikkelen om over een issue als leegstand
na te denken. Spel is een eerste vonk, het
kan prikkelen om te gaan praten met elkaar,
zonder al te veel van tevoren uit te leggen.
Leegstand is op dit moment een gegeven.
Spelen met de aanwezige condities biedt
de kans om er je voordeel mee te doen.”
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ZUS
×
FOURCELABS

Unreal Estate is een verkenning van het
vastgoed van de toekomst: tijdelijk en
flexibel. Het leeggeraakte fabriekscomplex
De Heus schreeuwt om nieuwe functies en
invullingen en dit project biedt bezoekers
de mogelijkheid om hiermee te spelen.
Zij moeten door hun bewegingen zelf de
ruimten vormen. Vreemdtonig en bovenwerelds worden mogelijke functies door-,
in- en met elkaar geprojecteerd, wachtend
totdat spelers een nieuwe indeling componeren. Van badkamer tot club, van sportveld tot kas, de ruimte fantaseert en laat
ze verschijnen en verdwijnen.
“De samenwerking tussen architecten en
game-ontwerpers heeft in ons geval geleid
tot een idee dat de verbinding legt tussen
de fysieke elementen in de fabriek en de
gedragingen van mensen in die ruimte. Het
concept moest recht doen aan de aard van
de plek en het thema leegstand. Bezoekers
moeten samen spelen om de ruimte te ondekken en zich deze toe te eigenen. Onze
interventie schrijft niet zozeer hoe mensen
de ruimte moeten gebruiken maar is meer
een toolbox voor het spelen met mogelijkheden. Je leert de eigenschappen van een
ruimte kennen door ermee te spelen.”
“Door spel kun je mensen uitnodigen om
ergens te komen waar ze voorheen niet
zouden komen. Ze kunnen op een lichte
en tijdelijk manier interacteren en ingrijpen op een gebouw. Het abstracte thema
leegstand wordt zo teruggebracht tot een
menselijke schaal.”
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SHOWCASE

FLORIANE PIC & JORIS LIPSCH
POETIC MORPHOLOGY
×

Een smal pad nodigt bezoekers
uit het landschap te verkennen, het gedicht volledig te
lezen en zichzelf te omringen
door de nieuwe connotaties die
ontstaan tussen tekst en vorm.
Het besneeuwde landschap uit
de tekst wordt kneedbaar en
blijkt een veelheid aan betekenissen te herbergen.

MARK VAN DER NET
PLAYCITY
×

Playcity is een interactief
speelveld dat zich beweegt
tussen een virtuele city tour,
stadsanalyse en overlegtafel.
Door over de projectie van Den
Bosch te lopen ontdekt de
gebruiker meerdere dimensies
van het thema leegstand in
deze stad.

REZONE
SOUNDSCAPE
×

Bezoekers beleven de ruimte
op een zintuigelijke manier
door middel van aanrakingen
en het gehoor. Zo brengen
bezoekers fabrieksgeluiden uit
het verleden naar het heden.
Details komen tot leven in een
interactieve soundscape.
Technologie is ontwikkeld door
Martijn Verhallen.

REZONE
THE GAME 1.0
×

In Rezone the Game moet onroerend goed gered worden van
verloedering en leegstand, zodat de stad kan voortbestaan.
Samenwerking is de sleutel tot
succes. Spelers moeten snel
reageren want leegstand verspreidt zich als een olievlek en
stort zo de stad in een proces
van verval.
Doorontwikkeling in samenwerking met
Blewscreen.
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EVENTS
VERNISSAGE
×
Tijdens de opening zullen het Rezone
team en alle deelnemers gezamenlijk
proosten op de start van het project.
Na een korte introductie door Michiel
de Lange wordt Rezone Playful
Interventions officiëel geopend door
wethouder Snijders middels een
speels gebaar. Doorlopend vindt een
performance plaats van LENS, georganiseerd door Martijn van Osch.
13 september, 16.16 – 18.00 uur
De Heus Buitendijkstraat 25

OPEN MONUMENTENDAG
×
Rezone Playful Interventions opent
de deuren tijdens de landelijke Open
Monumentendag, waarbij duizenden
monumenten in Nederland gratis
toegankelijk zijn voor publiek.
14 - 15 september, 10.00 – 18.00 uur
De Heus Buitendijkstraat 25

THE MODERN
ARCHITECTURE GAME
×
The Modern Architecture Game is een
traditioneel bordspel dat een allesomvattend beeld geeft van de architectuurpraktijk in afgelopen eeuw,
met hoogte en dieptepunten, flaters

en schandaal, tegenslag en innovatie.
Het doel van het spel is om als eerste speler het hart van het doolhof
te bereiken, door een dobbelsteen te
gooien en kennis- en beeldvragen over
architectuur te beantwoorden. Hierbij
doorloopt men achtereenvolgens de
zes ringen: Visual, Architect, Project,
Style, Influence en Qoute. Er wordt
gespeeld met 4-6 spelers per bord en
eventueel in meerdere spelronden. De
winnaar van de avond mag deelnemen
in de landelijke finale in november in
“Het Nieuwe Instituut”.
18 september, 20.00 – 23.00 uur
De Heus Buitendijkstraat 25

BRING YOUR OWN BEAMER
AVOND
×
Voor het eerst in ’s-Hertogenbosch:
het Bring Your Own Beamer event
(zie byobworldwide.com). Bezoekers/kunstenaars wordt gevraagd
om een beamer, video’s, animaties en
foto’s mee te nemen om deze gezamenlijk op de muren te projecteren.
Dit geeft een verrassende samenstelling van beelden en mensen. Om de
verbinding tussen kunstenaars en
bezoekers onderling en het festival
verder te versterken is ervoor gekozen om BYOB uit te breiden met muziek en games. Georganiseerd door
Martijn van Osch.
20 september, 20.00 – 0.00 uur
De Heus Buitendijkstraat 25
16

BANDS IN WSC
×
In samenwerking met WSC treden
tijdens Rezone Playful Interventions
een drietal bands op die grensverleggende electronische muziek maken.
Zij brengen een spannende en eigentijdse mix ten gehore die past bij de
nieuwe media-interventies op deze
fysieke locatie. Met optredens van
onder andere:
A Cure for Gravity / Mineral Beings
20 september, 20.00 – 2.00 uur
WSC Buitendijk 2

BAI LEZING
MAAK JE STAD ZELF
×
Steeds meer initiatieven worden vanuit actieve burgers en ondernemers
ondernomen. Deze hebben elk hun
eigen effecten. Hoe werkt dit? Hoe
gaan die kleine initiatieven samen?
Wie zijn die nieuwe stadsmakers?
In Pecha Kucha-stijl worden nieuwe
producten, technologieën, projecten
en onderzoek gepresenteerd.
23 september, 20.00 – 22.30 uur
De Heus Buitendijkstraat 25

WSC GAME OF SKATE 2.0
×
Speciaal voor de kids is de baan van
WSC nagemaakt in Skate3. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor
de contest waarbij teams worden
samengesteld van een gamer en ska-

ter. Doorlopend is het spel te spelen
tijdens Rezone Playful Interventions.
27 september, 14.00 – 17.00 uur
WSC Buitendijk 2

KUNSTNACHT
×
Rezone ’t Zand is een interactief
multimediaal festival waar skaters en
dansers, gamers en graffitispuiters,
kunstliefhebbers en food-fanatics
met elkaar de nieuwe eigenaren
worden van een spannend stukje
onontgonnen stedelijk gebied aan
het water van ’s-Hertogenbosch.
Ism WSC en Jong actief. Met o.a.
Wip’nKip van FourceLabs, mobiele
keuken van Eva van Asseldonk,
digitaal en analoog graffiti spuiten,
gamen op grote schermen en skaten
op een mini ramp van 9 meter.
28 september, 20.00 – 0.00 uur
De Heus Buitendijkstraat 25 – WSC

SPECIAAL UITGELICHT TIJDENS
DE KUNSTNACHT
×
De Laser Sound Peformance van
Edwin van der Heide is een indrukwekkende live act waarbij de kunstenaar
met geluid en beeld een alsmaar veranderende driedimensionale omgeving
creëert, die het publiek kan betreden.
28 september, 0.15 – 0.30 uur
De Heus Buitendijkstraat 25
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Rolf van Boxmeer en Tessa Peters
Michiel de Lange, The Mobile City
Jean Paul Jennen
Martijn Verhallen
Iris Peters en Theo Mathijssen
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Speciaal bedankt aan: De Heus, Ron Assinck
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REZONE THE GAME
Prototype ontwikkeld in samenwerking met de HKU.
Doorontwikkeling in samenwerking
met Blewscreen.
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PARTNERS PROGRAMMA
WSC
Jong Actief
Martijn van Osch, DBSCH
Pascal Vugts
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SUBSIDIEVERSTREKKERS
BKKC
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
SNS REAAL Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Gemeente ’s-Hertogenbosch
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SPONSOREN
Orly & Endevoets
Flatlight
Yourent
Bavaria
HILBERINKBOSCH architecten
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FourceLabs × ZUS
fourcelabs.com × zus.cc
in samenwerking met Adriaan Wormgoor.
Maurer United × Marieke Verbiesen
maurerunited.com × marieke.nu
in samenwerking met Paul van Bavel en Bart Koppe.
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VISIT
BAI / bai-s-hertogenbosch.nl
DW / dws-hertogenbosch.nl
The Mobile City /
themobilecity.nl

N
SI

TEAMS
Monobanda × DUS architects
monobanda.nl × dusarchitects.com
in samenwerking met Rajiv Krijnen.
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ORGANISATIE
Artistieke leiders:
Inhoudelijke partner:
Productie:
Technische medewerker:
Advies:
Grafisch ontwerp:
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www.rezone.eu
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