LUCAS ASSELBERGS

TU/E NIEUWE
PARTNER FOEDERER
TALENT AWARD 2018
Naast het prikkelen van talenten blijft Stichting Foederer
Talentenfonds ook zichzelf uitdagen, door samenwerking
met en tussen verschillende sectoren op te zoeken. Dit
jaar krijgt de Foederer Talent Award met de lichtprojectie tijdens GLOW Eindhoven een extra impuls, omdat de
stichting samenwerkt met de TU/e waaronder Studium
Generale (SG) , vertelt SG-hoofd Lucas Asselbergs.
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SHADOWS & LIGHT
Uit de vele tientallen
aanmeldingen voor deze
wedstrijd worden maximaal
tien finalisten geselecteerd
die aan de slag gaan met
het thema ‘Shadows & Light’.
Begin september pitchen zij
hun concept aan een vakjury,
waarin ook SG-hoofd Lucas
Asselbergs zitting neemt,
naast onder anderen Ronald
Ramakers (directeur GLOW
Eindhoven). De winnaar
gaat dan haar/zijn concept
uitvoeren onder begeleiding
van professionals. Tijdens
internationaal lichtkunstfestival GLOW Eindhoven 2018
zal de winnende projectie
te zien zijn op The Student
Hotel bij station Eindhoven.
Meer informatie over de winnaar van de Foederer Talent
Award leest u in de najaarseditie van NUANCE. Check
ook foederertalentenfonds.nl

TEKST: MARIE - JOSÉ DEKKERS
FOTO’S: EDDIE MOL

G

eboren Heemstedenaar
Lucas kijkt ernaar uit om
zo bij te dragen aan ‘zijn’
stad: „Ik ben altijd actief
geweest in de muziekwereld; spelen, componeren,
arrangeren, voor onder
meer Boulevard of Broken
Dreams en The Handsome Harry Company.
Ik heb nu de allerleukste baan die er is,
Studium Generale doe ik al negen jaar. Ik
ga altijd met nieuwsgierigheid de wereld in.
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De overstap van Amsterdam naar Eindhoven begin jaren negentig was een enorme
overgang, echt wennen. Ik heb Eindhoven
op z’n slechtst meegemaakt, maar daarna is
het alleen maar elk jaar beter geworden. Ik
woon er met ontzettend veel plezier. Het is
een stad waar heel veel mogelijk is en waar
mensen bereid zijn tot verbinding. Zo raakte
ik ook betrokken bij de Dutch Design Week
en Mind the Step.”

ALGEMENE KENNIS

Helder vertelt Lucas wat Studium Generale
is en doet: „Algemene kennis is het waard
om in te investeren; het geeft je gezonde
interesse in zaken die je nog niet vertrouwd

zijn, in dialoog, beter begrip en verrijking
van je leven. In de kern zorgen wij binnen de universiteit voor maatschappelijke
verbreding die de vakstudies zelf ontberen.
Daar is behoefte aan. We kijken naar kunst,
naar de impact van technologie in ontwikkelingslanden, naar bijvoorbeeld bacteriële
resistentie van antibiotica. Dat zijn relevante
maatschappelijke onderwerpen, met soms
ook een technologische component, die we
graag meegeven aan jonge academici. Maar
ook aan andere liefhebbers, want het programma staat tevens open voor mensen van
buiten de TU/e; daardoor is het een mooie
mix tussen studenten, inwoners en bezoekers
van Eindhoven.”

De Eindhovense SG bestaat dit jaar ook
nog eens zestig jaar: „Dat vieren we op 4
oktober met een mooi 24-uurs programma
vol inspirerende lezingen, optredens, muziek,
films en nog veel meer. Daarbij is de hele
stad van harte welkom. Dan laten we zien dat
verbreding, bezig zijn met maatschappelijke,
culturele en ethische context en verder kijken
dan techniek inherent zijn aan de TU/e.”

VERBINDING

Lucas snapt de samenwerking: „GLOW is
belangrijk voor de stad, bereikt een brede
groep mensen en boort thema’s aan die voor
studenten en ons SG-programma een inspiratiebron zijn. Daarbij vinden wij de actieve

DE MAGIE, EEN
BEKENDE WERELD
DIE ER INEENS
ANDERS UITZIET
beoefening van studentenkunst belangrijk.
Zodoende ligt een samenwerking met Stichting Foederer Talentenfonds en GLOW voor
de hand. Wij zetten onze verbinding met
TU/e-studenten in om de Foederer Talent
Award onder deze groep bekend te maken.”
Sowieso schrijft de stichting (technische)
hogescholen, kunstacademies en designopleidingen in Nederland aan om talenten te
scouten en te stimuleren. Crowe Horwath
Foederer, de initiatiefnemer van de Foederer
Talent Award, werkt bovendien ook al samen
met de TU/e, op gebieden als data science en
big data, en biedt (afstudeer)stages aan voor
studenten.
„Studium Generale is meer dan een podium.
Wij willen toegevoegde waarde creëren en
discussie stimuleren; mensen zijn daarbij
buiten hun eigen cocon bezig terwijl we
hen ook bereiken met hun eigen interesses.
Het zou heel mooi zijn als SG als een soort
kwaliteitskeurmerk wordt gezien. De basis
daarvan ligt in de dialoog die wij graag zien
ontstaan. Het liefst in de echte wereld, tussen
echte mensen met eigen inzichten, meningen
en fysieke expressies. We willen alles behalve
alleen zenden, maar zoeken juist de interactie
en nuance.”
De betrokkenheid van de TU/e bij de
Foederer Talent Award heeft niet zozeer een
technologische component. Het mapping,
het uitwerken van het projectieraster voor

de projectoren, wordt al door specialisten
gedaan. Die basis is er al voor de deelnemers
die ermee aan de slag gaan. Lucas hoopt op
een winnend project vergelijkbaar met de
Blob vorig jaar: „Fascinerend. Wat 3D was
werd 2D, en andersom. Wat GLOW voor veel
mensen zo bijzonder maakt, is toch de magie,
een bekende wereld die er ineens anders
uitziet.”

OPLICHTEN

Deelname aan de Foederer Talent Award,
en uiteindelijk aan GLOW, is in meerdere
opzichten interessant voor TU/e-studenten,
vindt hij: „Vanwege de plek. The Student Hotel symboliseert natuurlijk ook de upswing die
Eindhoven als studentenstad aan het maken
is. Steeds meer mensen, ook internationaal,
vinden het leuk om hier te studeren. Door de
projectie erop vertel je hoe studenten keihard
meedoen aan het – letterlijk – oplichten van
de stad, dus het lichter maken ervan. Het is
ook de uitdaging dat het binnen de richtlijnen van deze specifieke projectie moet. TU/e
heeft natuurlijk vaker meegedaan, maar met
eigen objecten. Zo’n projectie op zo’n Alocatie op een route die dit jaar misschien wel
800.000 mensen trekt; hoe geweldig is dat?
Superkans voor onze studenten.”
Over verdere invulling van de samenwerking
en deelname van de TU/e en SG aan het
GLOW-programma van Crowe Horwath
Foederer wordt nog gesproken.
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