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See Me, Hear Me

Periode 
Duur: februari - april 2014 (9 weken)
Docent: Barend Hendriks (B.J.Hendriks@HR.nl)
1e les op: maandag 10 februari 2014, 8:30u – 12:10u (zie: rooster docent voor lokatie)
Briefing: maandag 24 februari 2014, 8:30u – 12:10u (zie: rooster docent voor lokatie)

Project: Audiovisual Art 2.0
Het is voor kunstenaars en kunstliefhebbers een mooie tijd anno 2014. De manier waarop je kunst kunt 
beleven is de afgelopen 10 jaar sterk veranderd want dankzij de moderne technieken kan kunst op veel 
meer manieren geproduceerd, verspreid en bezichtigd worden.

Dit schept vele nieuwe mogelijkheden voor kunstenaars en organisaties. Computers, tablets en 
telefoons stellen hen in staat in direct contact te komen met de doelgroep. Daarnaast kan er door 
middel van bijvoorbeeld interactie veel toegevoegd worden aan de beleving, de experience van een 
kunstwerk. De doelgroep kan zelfs betrokken worden in het produceren en communiceren van de 
kunstproducten.

Dit project is bedoeld om de verbinding aan te gaan tussen enerzijds video- en muziekkunst en 
anderzijds ICT en digitale media om op deze manier de productie en de beleving van, alsmede de 
communicatie rondom deze kunst te vergroten.

See Me Hear Me Festival
See Me Hear Me (SMHM) is een Rotterdams festival vol audiovisuele kunst en cultuur. Het is een 
evenement waarbij beeld en geluid samenkomen want tijdens dit festival staat de audiovisuele 
belevenis centraal.



Door middel van muziekdocumentaires en -films, muzikale live acts met visueel spektakel, 
videokunst en showcases van av-professionals wordt de versterkende werking van beeld op 
geluid en vice versa getoond aan een breed publiek. Een “audiovisual adventure”! Rotterdamse 
kunstenaars, artiesten en producenten spelen een hoofdrol binnen de programmering, want in 
Rotterdam groeit en bloeit de audiovisuele scene als nooit tevoren.

November dit jaar zal SMHM voor de derde keer plaatsvinden, na eerdere succesvolle edities in 
WORM (2012) en De Gouvernestraat (oude LantarenVenster, 2013). Dit jaar willen we binnen 
het programma nog meer focussen op interactie en experience en een podium bieden aan de 
vele audiovisuele, digitale media en ICT talenten die de stad rijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
documentairemakers, interactieve acts of kunstenaars die gebruik maken van de nieuwste digitale 
technieken.
Voor een indruk van afgelopen jaar ga naar www.seemehearme.nl of bekijk de aftermovie via 
http://on.fb.me/19Zm3JZ.

De opdracht
Als organisatie van SMHM hebben wij tot nu toe Audiovisual Art gezien als een vorm van kunst waarbij 
beeld en geluid zijn geïntegreerd. Hoe denken jullie hierover? Wat zou je graag zien op een festival? Van 
jullie willen we een afbakening van dit begrip.’

‘Hoe kunnen met nieuwe media en technieken onze doelgroep bereiken, betrekken, of zelfs een totaal
nieuwe ervaring geven, die past binnen het programmaonderdeel Audiovisual Art’.

Hoe kunnen we Audiovisual Art toegankelijk maken voor onze doelgroep en hen betrekken in het 
maken van content voor het festival.

Gewenste resultaten
Een interactieve (mobiele) toepassing,  die het mogelijk maakt om een vorm van Audiovisual Art te 
beleven, te maken of te verspreiden op een toegankelijke manier.

Openingsfilm 2013 AAN! van Rene van Zundert
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Naam contactpersoon(en): Salko Hofman en Jan van Es 

Bedrijfsnaam: Stichting Pier10 | See Me Hear Me Festival 

Telefoon: 0647030701

Email: info@seemehearme.nl

Web: www.seemehearme.nl
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