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Killer game

De serie Dexter breekt records op de 
Amerikaanse televisie. Howard Gold
krand, bedenker van de alternate reality 
game rondom de serie, heeft een grote 
hand gehad in dat succes. We gingen 
met hem in gesprek. 
Vanaf pagina 6.

High-tech synergie

Samen met Virtueel Platform duiken 
we dit nummer in de wereld van trans
media en de mogelijkheden tot synergie 
die het met zich mee brengt. Over viral 
Youtube-filmpjes, dansende canta’s en 
het publiek in de hoofdrol. 
Vanaf pagina 3.

Roof als reclame

The Spiral verenigde zes Europese musea 
rondom een spannend verhaal van 
internationale kunstroof. Hille van der 
Kaa en Eefje op den Buysch vroegen het 
Van Abbemuseum in Eindhoven over hun 
deelname en het succes van de serie.  
Vanaf pagina 31.
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COver
door Josse Blase

Samen verhalen vertellen
Synergie als sleutelwoord voor samenwerking

redactioneel

Tekst: Floor van Spaendonck

Dit nummer van MMNieuws staat synergie 

centraal. In samenwerking met Virtueel Platform 

duiken we dieper in de wereld van transmedia en 

storytelling. Wat is het nut voor de culturele sector 

en wat kunnen we leren uit de praktijk tot dusver? 

Floor van Spaendonck, directeur van Virtueel 

Platform en gasthoofdredacteur van het huidige 

nummer, geeft de aanzet. 

Breekt nood echt wet, of beginnen we door te 
krijgen dat de som meer kan zijn dan het optellen van 
de delen? De golf aan samenwerkingen die de laatste 
tijd is ontstaan, laat in ieder geval zien dat samen
werkingen worden opgezocht en dat er resultaat 
wordt geboekt. Mijn keuze voor het thema van deze 
MMNieuws gaat in op deze ontwikkelingen en stelt 
synergie als gevolg van nieuwe werkvormen centraal.

Op organisatorisch gebied zie ik om mij heen 
veel fusies maar er zijn ook interne veranderingen 
bij opleidingen en instellingen. Ze willen meer een 
reflectie zijn van de praktijk door de hokjesgeest te 
verbannen. Muren tussen afdelingen worden afgebro
ken en er ontstaan gemeenschappelijke programma’s. 
Niet alleen inhoudelijk komen programma’s samen 
maar er worden ook fysieke ruimtes gecreëerd. Een 
voorbeeld hiervan is de enorme groei van gezamen
lijke medialabs bij opleidingen. In de beroepspraktijk 
van creatieven is dit soort synergie goed zichtbaar 
door de opkomst van transmedia storytelling.

Transmedia

Dat ons mediagebruik verandert, is voor veel 
lezers van MMNieuws waarschijnlijk geen nieuws. 
We maken zelf gebruik van verschillende media om 
informatie tot ons te nemen en erop te reageren. In de 
communicatiestrategie voor bijna elk project moeten 

verschillende media worden opgenomen. Hoe zorg 
je ervoor dat wanneer je meerdere media gebruikt 
dit ook echt leidt tot synergie en niet slechts tot een 
opstelsom?

Makers experimenteren al enige tijd met het vertel
len van verhalen door gebruik te maken van meerdere 
media. Deze transmediale projecten zorgen ervoor dat 
je via verschillende media op verschillende momenten 
en manieren een verhaalwereld kunt betreden. Denk 
aan een film waarvan je de verhaalwereld kunt bereizen 
in een game en die achtergrond krijgt in een stripver
haal. Of een boek waarvan de karakters een online 
identiteit hebben en met fans communiceren. 

Jasper Grosskurth
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Mooi weer industrie
De creatieve industrie laat het behoorlijk 
afweten, en dat geldt ook voor de fondsen 
en de kennisinstellingen. Niemand weet 
een antwoord te geven op de gevolgen van 
de financiële crisis. Een aantal tips voor 
een industrie in crisistijd. pag.16   
 

Ben ik interessant genoeg? 
Op het internet heeft de consument het voor 
het zeggen. En wie niet zorgt dat er op het 
web over hem gepraat wordt, verliest de aan-
dacht van die consument. Sociale netwerken 
zijn een uitstekend middel om erachter te 
komen of je interessant genoeg bent om over 
te praten: de nieuwe digitale kloof. pag.12

Hysterische hype of handig hulpmiddel?
Van YouTube tot Wikipedia en van Flickr 
tot Hyves – volgens Web 2.0-goeroes kun 
je als organisatie niet zonder. Het Tropen –
museum keek naar het succes van museale 
Web 2.0 toepassingen en concludeert dat 
lang niet iedere organisatie zit te wachten 
op een fancy community. pag. 9

nieuwe media & 
communitYVoRminG

WWW.RoqueFoRT.Nl www.tekstenuitleg.nl  023-5316693

 

yOU WERE IN My DREAM

Deze interactieve installatie van Isobel Knowles en 
Van Sowerwine werd getoond tijdens Cinekid Me
diaLab in 2012. You were in my dream slingert je in 
één klap een bizarre droomjunglewereld in, waar 
je de hoofdpersoon speelt in je eigen gekozen 
avontuur. De installatie is in beheer van Cinekid.

FlooR’S FaVoRITeS
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 Voor eenieder die met verbazing de opheffing van de sectorin-
stituten in de podiumkunsten heeft gadegeslagen is de vrolijke en 
pontificale, vrijwel gelijktijdige, oprichting van het sectorinstituut voor 
architectuur, design, mode en e-cultuur onder de voorlopige naam 
NIADEC een licht hallucinerende ervaring.

Gaat het hier om een fata morgana? Om een van de weinige voorbeel-
den van het sardonische gevoel voor humor van Halbe Zijlstra of om 
de langzame maar onvermijdelijke prelude op het opheffen van ook dit 
sectorinstituut over een jaar of tien, vijftien; juist dán wanneer het zijn 
grootste nationale en internationale succes weet te behalen? 

Het grote voordeel van het aangaan van “nieuwe” allianties is dat 
er niet of nauwelijks tijd overschiet om achterom te kijken. 
Dat is jammer want van de inrichting van het Nederlandse kunstbeleid 
dat pas zo’n vijftig jaar bestaat, valt wel wat op te steken. Uiteraard 
bestond er voor de oorlog ook al zoiets als Rijkskunstbeleid. Dat had 
vanaf Koning Willem I, mede door diens persoonlijke bemoeienis, ge-
leid tot enige prominente nationale instituten zoals het Rijksmuseum.

Een echt kunstbeleid met de daarbij behorende serieuze financiering 
hebben we te danken aan de Duitse bezetter, die ervoor gezorgd had 
dat de Rijksbegroting een substantiële post voor de kunsten bevatte. 
De Nederlandse kunstwereld en de haar welgezinde ambtenaren 
moesten onmiddellijk na de bevrijding alsnog een beleid formuleren 
dat besteding van deze middelen rechtvaardigde.

De deliberaties over de legitimering van de kunstsubsidies waren 
al begonnen in kringen van het kunstenaarsverzet en duren voort 
tot op de huidige dag. Helaas heeft dit nog steeds niet geleid tot 
een enigszins algemeen aanvaarde consensus zoals die er wel is 
voor de bestedingen voor onderwijs bijvoorbeeld. Aangezien deze 
bij de kunsten ontbreekt, kunnen ingrepen van toevallig passerende 
staatssecretarissen alleen al om die reden geen onderdeel zijn van een 
algemeen aanvaard cultuurbeleid.

Wat sinds de, in mijn ogen fatale, wetswijziging van Ronald Plasterk 
de “basisinfrastuctuur” heet suggereert dat deze uitvinding een zeker 
tijdloos fundament representeert. Ik help u maar even uit de droom: 
daarvoor is geen enkele aanleiding. Integendeel.

Nu Plasterk het parlement definitief buiten de besluitvorming over 
het kunstbeleid heeft geplaatst, is het de ultieme speeltuin geworden 
voor kunstliefhebberende staatssecretarissen die er, zoals bekend, 
geen been in zien de maatregelen van hun voorgangers ongedaan 
te maken, diametraal te veranderen of met eigen uitvindingen te 
verrijken. Dat is mijns inziens ook het geval met de fusie van het 
Virtueel Platvorm, het Nederlands Architectuur Instituut en Premsela 
tot NIADEC.

Is dit reden tot wanhopen? Geenszins, dat lijkt mij contraproductief.
Wel kan geleerd worden van de opkomst en totale teloorgang van 
het Theater Instituut Nederland en het Muziekcentrum Nederland. 
Of daarmee een soortgelijke deconfiture van NIADEC voorkomen kan 
worden is maar zeer de vraag. Reden tot gezonde scepsis over de 

EEN sPROOKjE OVER DE WElDAAD 

VAN DE syNERGIE

SteVe
aUSten

column

Floor van Spaendonck 
is directeur van Virtueel 
Platform. Naast een 
groot netwerk in de 
ecultuursector volgt en 
beïnvloedt ze trends en 

ontwikkelingen in de wereld van ecultuur. 
(floor@virtueelplatform.nl)

Transmediaal vertellen moet niet verward 
worden met een crossmediale aanpak waar 
dezelfde inhoud gewoonweg via meerdere 
kanalen wordt aangeboden. Er ontstaan nieuwe 
vormen van verhalen vertellen die geweldige 
lagen kunnen aanbrengen en de beleving van 
de gebruiker versterken. Tegelijkertijd vraagt 
transmediaal produceren om nieuwe vormen 
van aanpak op juridisch, financieel en inhoudelijk 

gebied. We hebben voor dit nummer pioniers 
opgezocht die hier al stappen in hebben gezet. 

Synergie

Synergie is het sleutelwoord voor samen
werkingen tussen disciplines en sectoren. 
Culturele disciplines werken meer samen door 
de gedeelde handvatten die digitale media 
bieden. Experimenten die in ecultuur zijn 
gedaan worden toegepast in het bedrijfsleven 
en investeringen uit de commerciële sector 
zorgen voor nieuwe financieringsmogelijkheden 
voor cultuurmakers. Daarbij is de cultuursector 
in het afgelopen jaar ook door de politiek 
gedwongen om na te denken over fusies, 
efficiënter werken en inkrimpen waardoor de 
samenwerkingen ontstaan. 

In deze MMNieuws staat synergie centraal. We 
kijken met name naar de praktijk van transmedi
aal werken omdat hierbij elk medium dat wordt 

experimenten die in e-cultuur zijn gedaan worden 

toegepast in het bedrijfsleven en investeringen uit de 

commerciële sector zorgen voor nieuwe financierings-

mogelijkheden voor cultuurmakers.

ingezet uitgaat van zijn eigen kracht maar wel in 
dienst staat van het volledige verhaal. De prakti
sche modellen die dit oplevert, zijn zeer goed toe 
te passen in marketing en communicatie, zowel 
voor de cultuursector als voor het bedrijfsleven. 
De eigen kracht en de kennis van het vakgebied 
is hierbij de belangrijkste voorwaarde om ruimte 
te bieden aan de samenwerking en anderen toe 
te laten. c

NEDERLAND VAN BOVEN

Nederland van Boven is een VPROserie die 
door middel van luchtopnames, interviews 
en computeranimaties datajournalistiek 
een geheel andere vorm geeft. Samen met 
de interactieve website schetst de serie 
een verrassend beeld van Nederland en 
haar bevolking.

FlooR’S FaVoRITeS
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bedoelingen van de overheid, if any, is echter alleszins gewettigd. Ik 
moest aan bovenstaande denken toen ik de weldadig optimistische 
plannen van het kersverse kennisinstituut las.

Ik had sterk het idee dat het mijn eigen beleidsvoornemens uit 1988 
betrof. Ik was toen net belast met de fusie van het Theater Klank en 
Beeld, het Toneelmuseum, het Nederlands centrum van het Interna-
tionaal Theater Instituut, de bij die instellingen behorende collecties 
en documentatieafdelingen en bibliotheek en in een later stadium het 
Nederlands Mimecentrum, het Nederlands Instituut voor de Dans en 
het Nederlands Poppenspel Instituut. Deze instellingen stonden er 
ieder voor zich niet echt florissant voor.

Fusie zou aanzienlijke synergievoordelen hebben. Automatisering 
(toen nog volstrekt nieuw) en internationalisering, om enkele aspecten 
te noemen, zouden zeer spoedig een ongekende vlucht nemen.

Het aantal bibliotheek- en documentatiebezoekers steeg tot onge-
kende hoogte, buitenlandse delegaties kwamen met grote regelmaat 
naar Nederlandse voorstellingen kijken en er werden kleinere en 
grotere buitenlandse festivals gecoproduceerd met vooraanstaande 
buitenlandse partners. Omdat er op het gebied van de muziek, de 
architectuur, de beeldende kunst en de film nog niet zoiets fantastisch 
was als het Nederlands Theater Instituut (NthI), zoals het gefuseerde 
instituut ging heten, werd er met afzonderlijke instellingen uit deze 
disciplines op voet van gelijkheid samengewerkt om Nederland zo 
multidisciplinair mogelijk in het buitenland te presenteren. WVC 
en Buitenlandse Zaken waren buitengewoon opgetogen. Officiële 
buitenlandse delegaties werden regelmatig op het NthI ontvangen.

Nu het TIN/NthI met één pennenstreek van het Nederlandse 
culturele toneel is afgevoerd, rest de vraag: was dit te voorzien? Wat 
ging er mis? Zónder een afdoende antwoord op deze vragen te kunnen 
geven stel ik in retrospectief twee zaken vast. Ten eerste: het opgaan 
van afzonderlijke kunstbedrijfjes met hun eigen achterbannen en 

draagvlak in een groot geheel onder gelijktijdige inlevering van hun 
“merken” is een roekeloze operatie geweest. Ten tweede: synergie 
nastreven in en buiten de sector is mooi, maar zónder synergie met de 
belastingbetaler kan van een serieus draagvlak in de bevolking geen 
sprake zijn. Dan hebben toekomstige staatssecretarissen vrij spel om 
een bloeiend en met omvangrijke subsidies opgebouwd instituut op te 
heffen. c

Dr. (H.C.) Steve Austen is visiting professor,  
consultant en publicist.  
(www.steveausten.nl, steve@steveausten.nl)

Nu Plasterk het parlement definitief 

buiten de besluitvorming over het kunst-

beleid heeft geplaatst, is het de ultieme 

speeltuin geworden voor kunstliefheb-

berende staatssecretarissen, die er, zoals 

bekend, geen been in zien de maatre-

gelen van hun voorgangers ongedaan te 

maken, diametraal te veranderen of met 

eigen uitvindingen te verrijken.
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