
create out loud #1

FOR PLAY
Shaping Sexuality

Designers today are willing to approach 
almost any topic. But sex? That’s where they 
hesitate. Is that why sex tools are so often 
limited to orgasm-focused dildos and butt 
plugs? Or why the playfulness of sex toy 
design is often limited to color varieties? Why 
should we reduce the value of sex by creating 
shabby instruments? 
What if we applied top-notch creative 
inventiveness to the most intimate experience 
of all? How can we shape sex into something 
more playful, exciting, and vulnerable via 
design? 

Vormgevers houden zich tegenwoordig met 
van alles bezig. Maar seks? Nee, daar wagen 
ze zich niet snel aan. Komt het daardoor dat 
sekstools zich doorgaans beperken tot op 
orgasme-gerichte dildo’s en buttplugs? Of dat 
de speelsheid ervan ‘m hooguit in de kleur zit. 
Maar waarom zouden we seks reduceren tot 
zo’n armoedig instrumentarium? Wat als 
we de inventiviteit van creatieven nu eens 
loslaten op het meest intieme dat ieder mens 
bezighoudt? Hoe veel speelser, spannender, 
kwetsbaarder kan seks vorm krijgen?

guests

Tom Loois & Sanne Muiser (designers and 
co-curators For Play), Dries Verhoeven 
(artist, Guilty Landscapes), Merel Stolker 
(performance artist), and Glenn da Silva 
(designer), among others.

CREATE OUT LOUD
Talking ‘bout design

During Dutch Design Week, MU will host 
a lively talk show in which authors speak 
aloud. By welcoming different guests, we will 
push the boundaries of design in a manner 
that is both intriguing for a broad audience 
and engaging for experts and professional 
designers.

Create Out Loud will be presented by Isolde 
Hallensleben and recorded on audio.

English spoken

Doors open at 17.30
Event begins at 18.00

 #CREATEOUTLOUD 

create out loud #3

SPIRITUALITY IN DESIGN

Design inspiration can arise from the 
awareness that more than production and 
consumerism are propelling our neo-liberal 
capitalist reality. 
According to Stuart Walker, Professor of 
Design for Sustainability, a more spiritual 
approach to design will help to shape the 
future in a more ethical and economical way. 
The big question: How can designers develop 
work from a more personally spiritual and 
ethical perspective? 
How can we lift our material culture via the 
profound notion that the search for deeper 
personal meaning - in everything around us 
- can help to create inner peace, happiness, 
and a sincere genuine sustainable future?

Ontwerpen met bezieling vanuit het 
bewustzijn dat er meer is dan de cyclus 
van productie en consumentisme die de 
kapitalistische, neo-liberale wereld lijkt voort 
te drijven. 
Volgens Stuart Walker, Professor Design 
for Sustainability, kan een meer spirituele 
benadering van design ons helpen om 
de toekomst duurzamer, ethischer en 
economischer vorm te geven. Vraag is 
hoe ontwerpers hun werk vanuit een meer 
spirituele persoonlijke ethiek kunnen 
ontwikkelen? 
En hoe kunnen we onze materiële cultuur 
laden vanuit de diepzinnige notie dat 
het zoeken naar diepere en persoonlijker 
betekenis in alles wat ons omringt kan helpen 
om innerlijke rust, puur geluk en een oprecht 
duurzame toekomst te creëren. 

guests

Bas van Abel (DDW ambassador and designer 
of the FairPhone), Wendy Plomp & Remco van 
der Craats (Dutch Invertuals), Sander Wassink 
(designer) and Dave Hakkens (designer), 
among others.

create out loud #5

DESIGNING FAILURE 
Designing & solving world problems

Yes, even designers make mistakes! And 
preferably many mistakes, because making 
mistakes is good. Every mistake teaches us to 
fail better. 
Erik Kessels’ recent book Failed It! celebrates 
the power of mistakes and shows how failure 
can enrich the creative process. Designing 
handicaps can even be a starting point, but do 
we call the result design or ...art? 
In some cases we need to be cautious; 
designing smart devices is great, but what if 
they get too cheeky and clever? And regarding 
global failures, can designers actually help to 
reduce them? 
The debate on this topic can become quickly 
overheated, which only makes it more 
interesting to dig into. We will explore this 
question with creators who, for example, 
encourage better reception and integration of 
refugees or create better solutions for mine 
sweeping in Afghanistan.

Jawel, ook designers maken fouten. En liefst 
veel fouten, want fouten maken is goed. 
Van iedere fout leer je om nog beter te falen. 
Onlangs verscheen er een opbeurend boek 
over: Failed it! Geschreven door Erik Kessels. 
Het ontwerpen van handicaps kan zelfs 
het uitgangspunt zijn. Wat levert dat op en 
noemen we het dan design of kunst? 
Maar soms is voorzichtigheid geboden want 
slimme apparaten ontwerpen is fantastisch 
maar wat als ze ook brutaal en bijdehand 
worden? En dan de rol van designers in het 
verminderen van wereldproblemen. 
Het debat daarover raakt snel oververhit, dus 
hoog tijd om eens van gedachten te wisselen 
met makers die zich willen inzetten voor 
zaken als een betere opvang en integratie van 
vluchtelingen.

guests

Lucas Maassen (designer), Tijmen Schep 
(SETUP, devious devices), Gordon Tiemstra 
(Afdeling Buitengewone Zaken) and one of the 
winners of the Refugee Challenge and one of 
the A Home Away From Home contestants.

create out loud #7

SPARKING TECH & DESIGN

Designers and engineers do not live in the 
same world, or so it may seem. 
But collaboration between the two is 
becoming increasingly important and it offers 
many benefits.
Especially in a city like Eindhoven, sparks can 
fly when the two meet. We not only boast 
internationally recognized conceptual design 
at a high level, but the university leads in 
various areas of technology, and only a few 
steps away we also have a star player in the 
field of microchips. 
MU wants to stir up the fire by making space 
for an experimental Peek & Poke brain clash. 
Curious what the outcome will be? Come to 
the last Create Out Loud talk show of the year 
to find out.

Designers en technici leven niet in dezelfde 
wereld, althans zo lijkt het soms. Toch hebben 
ze elkaar veel te bieden, steeds meer zelfs. 
Juist in een stad als Eindhoven zouden de 
vonken moeten overvliegen. Want hier wordt 
niet alleen internationaal erkend Conceptual 
Design op hoog niveau bedreven, maar ook de 
universiteit loopt op diverse technologische 
gebieden wereldwijd voorop en op een 
steenworp afstand bevindt zich een sterspeler 
op het gebied van microchips. 
MU stookt het vuurtje graag mee op door 
ruimte te geven aan een experimentele Peek 
& Poke brainclash. Nieuwsgierig wat daar 
uitkomt? Kom dan naar de laatste Create Out 
Loud van dit jaar.

guests

Caroline Hummels (TU/e), Daniel de Bruin 
(artist), Frank Kolkman (experimental designer 
& Dutch Design Award nominee) and Mitchell 
Jacobs (Studio Attacks, GoTo Kickstarter), 
among others.

create out loud #2

HYBRID DESIGN
On what design can be

Parsons School of Design in New York added 
a new program to its curriculum last year: 
Hybrid Design Studies, founded by 
Li Edelkoort. 
The new program is based on the notion 
that creative education training for a single 
discipline is no longer adequate. 
According to Edelkoort, we must develop a 
more meandering and improvised creativity in 
which the boundaries between disciplines are 
questioned openly and shifted as needed. 
Design and art, fashion and science, 
technology and music, film and architecture, 
performance and journalism can all 
work together to open up space for new 
opportunities to arise. 
But aren’t we all already hyper hybrid in 
today’s world?

Parsons School of Design in New York kent 
sinds vorig jaar een nieuwe studierichting: 
Hybrid Design Studies, opgezet door Li 
Edelkoort vanuit de notie dat het creatief 
onderwijs dat opleidt binnen een enkele 
discipline niet meer voldoet. 
Volgens Edelkoort moeten we een meer 
meanderende en improviserende creativiteit 
ontwikkelen waarin de grenzen tussen 
disciplines op losse wijze worden bevraagd en 
als nodig verlegd. Design en kunst, mode en 
wetenschap, technologie en muziek, film en 
architectuur, performance en journalistiek, 
door het allemaal op elkaar in te laten werken 
ontstaan nieuwe mogelijkheden. 
Maar we zijn toch al hyper hybrid?

guests

Lennart Booij (curator of design and program 
creator, Stedelijk Museum, Amsterdam), 
Erik Sjouerman (designer, HeyHeydeHaas), 
Bastiaan de Nennie (designer), Joris van 
Midde (dramatist, collaborating with Maarten 
Baas), and Ivan Henriques (multimedia artist, 
researcher, and winner of Talent Award 
Stimulation), among others.

create out loud #4

CRAFTING COMPLEX
MATERIALS

New technology leads to new materials, new 
materials lead to new applications and smart 
combinations of existing and new materials 
offer unprecedented new possibilities. 
The combination of craftsmanship, 
technological complexity, synthetic (bio) 
technology, and material experimentation 
leads to an unabated momentum of exciting 
and potentially sustainable solutions that 
have the potential to change the future. 
We will talk with and about designers as 
inventors, producers and users of new 
complex materials.

Nieuwe technologie leidt tot nieuwe 
materialen, nieuwe materialen leiden tot 
nieuwe toepassingen en slimme combinaties 
van bestaande en nieuwe materialen kunnen 
onverwachte maar baanbrekende nieuwe 
mogelijkheden bieden. 
De combinatie van ambachtelijk hand werk 
en technologische complexiteit, synthetische 
(bio)technologie en materiaalexperimenten 
leidt onverminderd tot een stroomversnelling 
aan spannende en potentieel duurzame 
oplossingen die de toekomst kunnen 
veranderen. Vandaag praten we over de 
ontwerper als uitvinder, producent of 
gebruiker van nieuwe complexe materialen.

guests

Jalila Essaïdi (BioArt Laboratories, Eindhoven), 
Lilian van Daal & Roos Meerman (designers 
and winners of the Bio Art & Design Award 
2016), Yu-Lan van Alphen (New Material 
Award, DOEN) and New Material Award 
nominees, among others.

MONDAY 24 OCTOBER WEDNESDAY 26 OCTOBER FRIDAY 28 OCTOBERSUNDAY 23 OCTOBER TUESDAY 25 OCTOBER THURSDAY 27 OCTOBER SATURDAY 29 OCTOBER

create out loud #6

PARLIAMENT OF THINGS

Man speaks not only on his own behalf, but 
also on behalf of the universe, the rain forest, 
the animals, and the cities. 
With his Parliament of Things, sociologist and 
philosopher Bruno Latour pleas for the right 
of the object. He advocates a vision in which 
the values (rather than the value) of things 
and other entities truly count. The Parliament 
of Things ignores anthropocentric thinking 
in which man occupies a place at the center 
of existence and questions the relationship 
between ourselves and objects. 
The Parliament of Things explores what 
it means for us, as Westerners, to speak 
for nature and objects. How does a beech 
experiences autumn and how enlightened is 
a lamp?

De mens spreekt, niet alleen namens zichzelf 
maar ook namens het heelal, het regenwoud, 
de dieren, de stad. 
Socioloog en filosoof Bruno Latour houdt 
met zijn Parliament of Things (Parlement 
van de Dingen) een pleidooi voor het recht 
van het object. Hij pleit voor een visie 
waarin de waarden (niet de waarde) van 
objecten en andere entiteiten gelden. Het 
Parlement van de Dingen gaat voorbij aan het 
antropocentrisch denken, waarin de mens 
een plek inneemt in het middelpunt van het 
bestaan, en bevraagt wat de relatie is tussen 
onszelf en de dingen. 
Het Parlement van de Dingen onderzoekt 
wat het voor ons Westerlingen betekent om 
namens de natuur en de dingen te spreken. 
Hoe stoer voelt een beuk zich en hoe verlicht 
is een lamp?

guests

Joost Janmaat & Thijs Middendorp (Partizan 
Publik, promoters of the Parliament of Things), 
Lotte van den Berg (theatremaker), Eva 
Meijer (philosopher, artist, author of Animal 
Language, and PhD student on the political 
voice of animals), and Fien Veldman (essay 
prize winner, NRC), among others.

Collaboration partners

Create Out Loud is a MU initiative

Building Gerard, Strijp S
Torenallee 40-06
5617 BD Eindhoven   T: +31(0)40 296 1663

  MU.NL  

  FACEBOOK.COM/MUARTSPACE  

  INSTAGRAM.COM/MU_ARTSPACE  

  TWITTER.COM/MU_artspace  

  #MUFORPLAY  

Supported by
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expo: 11.00 – 18.00

FOR PLAY – SHAPING SEXUALITY
Do try this at home!

Centraal in de MU-ruimte staat de expositie 
For Play, Shaping Sexuality. Met grotendeels 
nieuw werk van zo’n 30 ontwerpers en 
kunstenaars verkent For Play op speelse 
wijze de hedendaagse cultuur van erotiek, 
bevrediging, lust en verlangen.

shop till you drop: 11.00 – 18.00

MOTTA at MU

Kunst en boeken. Een eeuwigdurende liefde. 
Motta Art Books pops-up bij MU speciaal 
voor DDW 2016. Elke dag geopend!

plug-in-city: 11.00 – 18.00

PARLEMENT VAN DE DINGEN

In de MU containers op Plug-In-City 
tegenover Onder de Leidingstraat krijgt het 
Parlement van de Dingen tijdens de Dutch 
Design Week alle ruimte om de emancipatie 
van dieren en dingen kracht bij te zetten.

plug-in-city: 11.00 – 15.00

TREE TALKS

Wat als dieren, planten, dingen en 
technologieën hun eigen belangen kunnen 
vertegenwoordigen? In de Tree Talks gaan de 
oprichters van het Parlement van de Dingen, 
Joost Janmaat en Thijs Middelkoop in 
gesprek met publiek, gasten en 7.000 jonge 
beukenbomen. 

expo: 11.00 – 18.00

FOR PLAY – SHAPING SEXUALITY
Do try this at home!

plug-in-city: 11.00 – 18.00

PARLEMENT VAN DE DINGEN

15.00
Opening with drinks and talks.

plug-in-city: 13.00 – 15.00

TREE TALKS

Wat als dieren, planten, dingen en 
technologieën hun eigen belangen kunnen 
vertegenwoordigen? In gesprek met publiek, 
gasten en 7.000 jonge beukenbomen. 

a little later: 20.00 – 22.30

FOR PLAY EVENING

Twan van Bragt leest ons voor uit 
The Chair Affair.
SEXIETY, een theatrale mini-maatschappij 
waarin onderzocht wordt wat seksualiteit is 
én kan zijn.

shop till you drop: 11.00 – 18.00

MOTTA at MU

daily design talkshow: 17.30 – 19.30

Create Out Loud #1 (see other side)

expo: 12.00 – 18.00

FOR PLAY – SHAPING SEXUALITY
Do try this at home!

ochtendprogramma: 10.00 – 11.30

ON SECOND THOUGHTS
Reflecteren op ontwerp

Wat zijn nieuwe vormen en alternatieven van 
reflectie op de ontwerppraktijk? 

Wat zijn nieuwe vormen en alternatieven 
van reflectie op de ontwerppraktijk? Vijf 
aanjagers van ontwerpkritiek over de 
toekomst van kritische reflectie: Anne 
Seghers (jurylid Pruys Bekaert Prijs), Kars 
Alfrink (game en interaction designer), 
Marjanne van Helvert (Dirty Design 
Manifesto), Peter Bilak (Works That Work) 
en Samira Ben Laloua (Extra Extra).

Ochtendsessies bij MU in het kader van 
Stimuleringsfonds@DDW16. Inloop vanaf 
09.30 uur met koffie, thee en broodjes.

Toegang is gratis. Meld je snel aan op
 www.stimuleringsfonds.nl/MU 

a little later: 20.00 – 22.30

BOUW SHOWER

A pineapple network moment to launch 
The Ground Floor project, hosted by This is 
BOUW and the Megalomen.

plug-in-city: 12.00 – 18.00

PARLEMENT VAN DE DINGEN

shop till you drop: 12.00 – 18.00

MOTTA at MU

daily design talkshow: 17.30 – 19.30

Create Out Loud #2 (see other side)

expo: 12.00 – 18.00

FOR PLAY – SHAPING SEXUALITY
Do try this at home!

ochtendprogramma: 10.00 – 11.30

GET INVOLVED
Experimenteren in creative labs

De populariteit van innovatielabs, 
makerspaces, stadslabs en werkplaatsen 
neemt in Nederland alsmaar toe, maar 
wat bepaalt nu het succes van deze vrije 
experimenteerruimten en wat kunnen ze van 
elkaar leren? 

Met o.a. Jalila Essaïdi (BioArt Laboratories), 
Lisanne van Kuppevelt (Stadslab 
Lentekracht) en Samira Boon (ontwerper). 

avonddebat: 20.00 – 22.00

FRESHHEADS
Onderschatten we massaal de impact
van digital design?

Met Catholijn Jonker (professor 
Kunstmatige Intelligentie bij TU Delft), Arjan 
van den Born (director Jheronimus Academy 
of Data Science), Joost Heijthuijsen 
(ex-directeur Incubate Festival), Evert 
Hilhorst (IOT-specialist bij Freshheads).

plug-in-city: 12.00 – 18.00

PARLEMENT VAN DE DINGEN

shop till you drop: 12.00 – 18.00

MOTTA at MU

daily design talkshow: 17.30 – 19.30

Create Out Loud #3 (see other side)

expo: 12.00 – 18.00

FOR PLAY – SHAPING SEXUALITY
Do try this at home!

ochtendprogramma: 10.00 – 11.30

PRACTICE, PRACTICE, PRACTICE
Profesionaliseren van de ontwerppraktijk

Wat is professionalisering, waarom is het 
belangrijk en waar liggen de kansen en 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
individuele ontwerpers en het ontwerpveld? 

Met o.a. Madeleine van Lennep (BNO), 
Kristel Casander (Voordekunst), Marleen 
Engbersen (Studio Claudy Jongstra), Miriam 
van der Lubbe (Studio Van der Eijck & Van 
der Lubbe), Mattijs van Bergen (Mattijs van 
Bergen) en Roel van Herpt (Agency Agency)

plug-in-city: 13.00 – 15.00

TREE TALKS

Wat als dieren, planten, dingen en 
technologieën hun eigen belangen kunnen 
vertegenwoordigen? In gesprek met publiek, 
gasten en 7.000 jonge beukenbomen. 

plug-in-city: 12.00 – 18.00

PARLEMENT VAN DE DINGEN

shop till you drop: 12.00 – 18.00

MOTTA at MU

daily design talkshow: 17.30 – 19.30

Create Out Loud #4 (see other side)

expo: 12.00 – 18.00

FOR PLAY – SHAPING SEXUALITY
Do try this at home!

ochtendprogramma: 10.00 – 11.30

ACT & CONNECT
Netwerken in de creatieve industrie

Een gesprek over de waarde van de 
infrastructuur tussen organisaties, festivals, 
platforms en werkplaatsen in de creatieve 
industrie. Hoe kunnen deze initiatieven nog 
meer voor elkaar betekenen? 

Aan het woord zijn Lex van Lith (Platform 
Werkplaatsen), Ranti Tjan (Klinkklaar), 
Tessa Peters (Rezone) en Branco Popovic 
(Act! Cut! Play!).

a little later: 20.00 – 23.00

FILM & ONDERWIJS MEET UP
MU PLAY & LEARN

MOST LIKELY TO SUCCEED
Hoe ziet de school van de toekomst eruit? 
Deze film van documentairemaker Grey 
Whitely is een must see voor iedereen die 
zich dit afvraagt. In Most Likely To Succeed 
volgen we docenten en leerlingen van High 
Tech High, een school zonder vakken en 
toetsen. Na de film praten we na met het 
publiek onder leiding van Tanja Koning 
(Future Flux Festival).

plug-in-city: 12.00 – 18.00

PARLEMENT VAN DE DINGEN

shop till you drop: 12.00 – 18.00

MOTTA at MU

daily design talkshow: 17.30 – 19.30

Create Out Loud #5 (see other side)

expo: 12.00 – 18.00

FOR PLAY – SHAPING SEXUALITY
Do try this at home!

ochtendprogramma: 10.00 – 11.30

RESEARCH & DESIGN 
Positionering van ontwerpend onderzoek

Met ontwerpend onderzoek ontwikkelen 
ontwerpers creatieve oplossingen 
voor maatschappelijke opgaven die 
vaak zo complex zijn dat andere 
onderzoeksmethoden ontoereikend 
zijn. Deze sessie zoomt in op het 
onderscheidende karakter van deze 
integrale ontwerpbenadering. 

Met o.a. Dick van Dijk (Waag Society), Eric 
Frijters (FABRIC), Lucie Huiskens (ArtEZ) en 
Pauline van Dongen (ontwerper, PhD TUe 
Crafting Wearables)

a little later: 20.00 – 23.00

ZITTING VAN HET PARLEMENT 
VAN DE DINGEN 
Met Lotte Van Den Berg

Je bent uitgenodigd om plaats te nemen 
in het parlement en te spreken vanuit het 
perspectief van de dingen! De leiding van de 
zitting is in handen van Lotte van den Berg 
en Daan ’t Sas in samenwerking met 
Partizan Publik.

Toegang is gratis. Meld je snel aan via
 join@buildingconversation.nl 

plug-in-city: 12.00 – 18.00

PARLEMENT VAN DE DINGEN

shop till you drop: 12.00 – 18.00

MOTTA at MU

daily design talkshow: 17.30 – 19.30

Create Out Loud #6 (see other side)

expo: 11.00 – 18.00

FOR PLAY – SHAPING SEXUALITY
Do try this at home!

plug-in-city: 13.00 – 15.00

TREE TALKS

Wat als dieren, planten, dingen en 
technologieën hun eigen belangen kunnen 
vertegenwoordigen? In gesprek met publiek, 
gasten en 7.000 jonge beukenbomen. 

expo: 11.00 – 18.00

FOR PLAY – SHAPING SEXUALITY
Do try this at home!

plug-in-city: 13.00 – 15.00

TREE TALKS

Wat als dieren, planten, dingen en 
technologieën hun eigen belangen kunnen 
vertegenwoordigen? In gesprek met publiek, 
gasten en 7.000 jonge beukenbomen. 

plug-in-city: 11.00 – 18.00

PARLEMENT VAN DE DINGEN

shop till you drop: 11.00 – 18.00

MOTTA at MU

daily design talkshow: 17.30 – 19.30

Create Out Loud #7 (see other side)

ZONDAG 30 OKTOBER

HOTSPOT MU

MU zet samen met tal van partners deze DDW 
de deuren letterlijk open voor iedereen die wil 
meepraten en lezen over design.

Van stimulerende ontbijtsessies tot een pop 
up bookstore en van pittige performances tot 
een prikkelende expositie over seks & design. 
Je vindt het allemaal bij MU.

MU is dagelijks open.
Doordeweeks vanaf 9.30 uur en in het 
weekend vanaf 11.00 uur.

 mu.nl 

Do try this at home!


