
 
 
ODDSTREAM EXPOSITIE HIDDEN STRUCTURES 
 
Oddstream organiseert haar vijfde internationale expositie over technologische kunst  van 11 tot 

14 oktober 2018 op een spannende erfgoed locatie: de Arnhemse stadskelders! 
 
Tijdens deze expositie vinden educatiedagen plaats op 11 en 12 oktober.  
Oddstream werkt samen met Kunstbedrijf Arnhem en Rozet om uw klas van harte uit te nodigen 
voor een bezoek aan deze expositie om het onzichtbare zichtbaar te maken! 
 
Praktische info 

 Rondleidingen langs de installaties, verweven met interactieve opdrachten 

 11 en 12 oktober 2018 van 9.00 tot 17.30 uur 
 De activiteit start bij Rozet Arnhem 

 Geschikt voor: 
o Alle klassen VMBO, HAVO, VWO (geschikt voor CKV, inclusief het nieuwe CKK 

havo/vwo, techniek, Technasium, Onderzoeken & Ontwerpen, Verkennen & 
Verdiepen, 21ste eeuwse vaardigheden, kerndoelen 50, 51, 52, CKV dimensies als 
omschreven door SLO; Digitaal en analoog, Traditie en innovatie) 

o MBO media, design, ICT, techniek 

 Kosten: €150 per klas (lesbrief ter voorbereiding expositiebezoek, rondleiding expositie en 
opdrachten) 

 Betaling via CJP cultuurkaart is mogelijk 
 
Thema expositie: Hidden Structures 
We worden continu omringd door onzichtbare structuren die ons dagelijks leven in hoge mate 
beïnvloeden, maar ontastbaar zijn. De meest veelomvattende structuur is natuurlijk het internet, 

dat álles met elkaar verbindt door middel van onbereikbare datacentra.  

 
Deze structuren bevinden zich niet alleen in de wijde omtrek om ons heen, maar zitten ook dicht op 
onze huid. Ze houden ons gaan en staan bij, analyseren wat we doen en communiceren met elkaar. 
We weten in veel gevallen dat ze er zijn (en heel vaak ook niet), maar we weten niet hoe ze eruitzien 

en vaak ook niet hoe ze precies werken. 
Hidden Structures neemt dit gegeven als uitgangspunt voor een expositie waarin kunst en 
technologie samenkomen. Hoe kunnen we deze verborgen structuren die letterlijk en figuurlijk 

ontastbaar zijn grijpbaar maken? 
 

Voor meer informatie over Oddstream of de educatiedagen rondom Hidden Structures 
of om direct in te schrijven kunt u contact opnemen met de educatiecoördinator van 

Oddstream: Marlijn Gelsing (marlijn@oddstream.nl) 
 

Een greep uit de expositie: 

mailto:+marlijn@oddstream.nl


 
Marco Barotti – 'The Woodpeckers' 

De Woodpeckers zijn robotvogels die onzichtbare signalen van mobiele communicatie en draadloze 
technologie vertalen naar een ritmische compositie. 

 

 
Andreas Lutz – 'Daemon' 
'Daemon' vertaalt de continue aanwezigheid van kunstmatige intelligentie naar een ruimtevullende 
interactieve installatie. 

 



 
Jeroen van Loon – 'An Internet' 

Hoe zou het internet er uitzien als alle data tijdelijk zou zijn? 'An Internet' toont een visie van een 
toekomstig internet met een radicaal nieuw type data: rook. 

 
 
De educatiedagen ‘Hidden Structures’ zijn opgezet in samenwerking met:  

   
 

 
 
 

Met dank aan:  

 
 
 
 
 
 
 
www.oddstream.nl 
facebook /// instagram /// twitter 
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