BNO IMG LAB; Playgrounds Session #5 Beyond Motion
Onze 67e editie is dit keer ism Playgrounds met typografie, illustratie en art
in beweging. Met drie makers uit de wereld van bewegend beeld, elk vanuit
hun eigen discipline.
Playgrounds Sessions OUR FEST IN A BOX! Inspirational events with the best
and brightest artists and animators, extraordinary filmmakers, game, sound
and graphic designers. A celebration of the creative image.

Jeroen Krielaars is oprichter van Animography, een type foundry voor
geanimeerde lettertypes. De enige in zijn soort. Vanuit Amsterdam werkt
Animography samen met type-designers en motion-designers van over de
hele wereld. Naast het uitbreiden van hun eigen collectie werkt Animography
ook regelmatig in opdracht. Bijvoorbeeld om custom geanimeerde lettertypes
te ontwikkelen als onderdeel van een brand identity. [animography.net]
Fons Schiedon is een multi talent, illustrator, animator, regisseur, art-director en
zelfs installaties zijn hem niet vreemd. Hij werkte onder andere met Submarine
Channel, Pictoplasma en is een goede vriend van Playgrounds. In de afgelopen
tien jaar gaf Schiedon lezingen en workshops in Duitsland, de VS, Maleisië,
Singapore, Spanje, Zweden en Nederland. [fonsschiedon.com]
Playgrounds 2017 - The Art Department 5 & 6 okt 2017 - Klokgebouw Eindhoven
Een 2 daagse conferentie met meer dan 40 ontwerpers en kunstenaars over
design en concept art in film, animatie en media. [playgroundsfestival.nl]

Donderdag 28 september 2017 | Thursday Night @ Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25 Rotterdam | Zaal open 19.30 u | Aanvang 20.00 u
Tickets aan de deur of via eventbrite.nl > playgrounds-session-5-beyond-motion
Entree € 7,50 |bnoimglab.nl | image-festival.com | hetnieuweinstituut.nl
BNO IMG LAB en Het Nieuwe Instituut bundelen kennis en netwerk in een maandelijkse Thursday Night.
Met voorafgaand het Thursday Bite voor € 10,00 inclusief drankjes. thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl

Papier: Maxigloss 350 g/m2 uit het assortiment van Igepa [www.igepa.nl]
Drukwerk: Veenman+ [www.veenmanplus.nl] ontwerp voorzijde [www.staynice.nl]

Mike Pelletier is een Canadese kunstenaar wonend en werkend in Amsterdam.
Zijn oeuvre overstijgt zowel de digitale als de fysieke ruimte door een mix van
3D animatie en kinetisch werk. Door die verschillende technieken te combineren
verkent hij in zijn werk hoe het menselijk lichaam vertegenwoordigd is in kunst en
het sociale milieu. [mikepelletier.net]

