
  

Het Steunpakket Talentvolle Makers biedt een financiële impuls aan beeldmakers met een 

digitale-cultuur achtergrond, fotografen, filmmakers en animatoren, wonend en/of werkend 

in de provincie Utrecht. De criteria zijn opgesteld door de Machinerie in samenspraak met 

Creative Coding Utrecht, FOTODOK, Hoogt on Tour, IMPAKT, De Lieve Vrouw, 

Nederlands Film Festival en SETUP. Het Steunpakket Talentvolle Makers is mogelijk 

gemaakt door de Provincie Utrecht.   

 

In de gehonoreerde selectie is een veelzijdigheid aan talent, creativiteit en toekomstvisie te 

zien. Vincent Sparreboom bijvoorbeeld gaat met deze bijdrage een film maken, waarin hij 

de thymotische drift verkent. Corine Meijers & Iris van der Meule zijn van plan een virtual 

reality experience te ontwikkelen waarbij de muziekgroep DNA? AND? - een collectief van 

tieners en jongeren met het downsyndroom - centraal staat. Johan Rijpma speelt in diens 

project met John Wheeler’s idee van The One Electron Universe, een poëtisch gedachte-

experiment dat de inspiratiebron was voor latere Nobelprijswinnende ontdekkingen in de 

kwantummechanica. Dit gaat resulteren in een korte experimentele stop-motion animatie. 

 

Complete selectie Steunpakket Talentvolle Makers: 

• DNA? AND? A music improvisation performance in VR - Corine Meijers & Iris van 

der Meule 



• The Healer - Bart Lunenburg 

• Climigration - Ilvy Njiokiktjien 

• New Update Available - Jeroen van Loon 

• Spacetime Frames - Johan Rijpma 

• Little Artistic Engineers and Art Academy - Angelina Kumar & Mustafa Simsekler 

• Raumklang - Zeno van den Broek & Robin Koek 

• Our Ancestral Home - Arnold van Bruggen en Rob Hornstra 

• Thymos (Do You See Me?) - Vincent Sparreboom 

• Eerste Liefde - Anna Koppen 

• De merel uit de machine - Nienke Huitenga, Lisa Weeda, Hay Kranen en Lieven 

Heeremans 

• VERDICHTEN VERLICHTEN  - Rufus de Vries 

• Dear Hans, Dear Yuko - Erik Vos en Richard Valk 

• Een klein beetje dood - Ivo van Aart 

• The Siege - Eyad Aljarod 

• The Funeral March - Lucette Braune 

• Rotten Tree - Minem Sezgin 

• Het Oordeel: de zaak Christina Boyer - Jan Banning 

Over de Machinerie 

Beeldmakers en publiek staan centraal in de nieuwe Utrechtse hotspot voor film en 

beeldcultuur: de Machinerie. Nooit was de invloed van beeld op onze cultuur zo sterk als 

nu. En nooit boden technologische ontwikkelingen zoveel kansen om onze beeldcultuur te 

verrijken. In de Machinerie komen film, fotografie en visual storytelling samen. De 

Machinerie kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de razendsnelle ontwikkelingen 

van beeldcultuur. 

 

Het unieke aan de Machinerie is dat aanbod voor publiek, educatie, talentontwikkeling en 

ondernemerschap onder één dak samenkomen en elkaar versterken. Naast de 

publieksfunctie biedt de Machinerie ook werk- en kantoorruimtes aan bedrijven en 

organisaties uit de audiovisuele sector. Samen creëren zij een community die het gebouw 

tot een bruisende en inspirerende plek maakt. 

  

In het door MONK Architecten ontworpen gebouw in het Werkspoorkwartier komen vier 

multifunctionele filmzalen, werkplekken, studio’s, evenement- en expositieruimtes. Met 

aansprekende horeca ontstaat een levendige uitgaansplek voor omwonenden, de stad en 

de regio met nationale aantrekkingskracht. De Machinerie verwacht in 2023 open te gaan. 



 

De Machinerie is geïnitieerd door FOTODOK, Hoogt on Tour en het Nederlands Film 

Festival. 
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Meer informatie: 

Projectondersteuner Machinerie:  

Leisan Luu - info@machinerie.nl 

  

Communicatiemedewerker Machinerie:  

Femke Krijntjes - communicatie@machinerie.nl 
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