
Wat zijn Generators 
Een Generator is een 
underground cultuur- 
maker die creatieve, 
technologische en 
innovatieve activiteiten 
en/of festivals 
organiseert. Het zijn 
makers die niet persé 
een groot publiek 
trekken, maar die wél 
relevant zijn voor het 
profiel en de dynamiek 
van Twente.  
De Generators zetten 
Twente neer als innova- 
tieve maakregio; met 
culturele broedplaatsen, 
een alternatieve 
underground scene, 
gamelabs etc.  
De georganiseerde 
events en activiteiten - 
bv. op het gebied van 
creatieve technologie, 
game-design, dance, 
electronic music en 
avant-garde kunst - 
spreken tot de 
verbeelding en dragen 
bij aan het discours.

Generators zijn uniek van zichzelf en hebben een 

autonome waarde, maar ze zijn ook van belang 

voor het behoud van talent in Twente! Middels 

Generators kan de verbinding gelegd worden 

tussen diverse en veelal interculturele activiteiten 

én kunnen ze zichtbaarder worden. Daarmee kun 

je techneuten van elders naar de regio trekken, of 

hen enthousiasmeren te blijven in plaats van naar 

het westen te vertrekken.

WIE ZIJN DE GENERATORS

Black Brick: Vanuit Enschede wordt via artistieke 

weg kennisproductie onderzocht. De 

samenwerking tussen kunst, wetenschap en de 

sociale wereld leidt tot exposities, lezingen, 

workshops, liveshows, essays. 

BY Weekly:  Expositieruimte in Enschede waar 

jonge kunstenaars de mogelijkheid krijgen om 

tweewekelijkse pop-up-tentoonstellingen te 

organiseren.

Green Vibrations: Uniek festival op de campus van 

University of Twente met een geheel eigen 

identiteit door de mix van liveoptredens, dj’s, 

performance art en een bijzondere aankleding.

House Hallucination: Organiseert intieme House 

& Techno parties met acid, classic, oldschool, 

club, acidtechno, breakbeat, house, groove en 

mellow house in het Enschedese en Twentse 

clubcircuit.

Innocent: Subcultureel podium in Hengelo. 

Begonnen als jongerencentrum, staat het 

roemruchte ‘Inno’ inmiddels bekend als plek voor 

álle underground muziekgenres.

ITMOTR (In The Middle of The Rhythm): 

Online & offline platform voor cultuurmakers  

en onconventionele muziek in Enschede.

Nieuwe Twentse Kunst (NTK):

Presentatieplatform voor professionele 

hedendaagse en nieuwe kunstvormen gevestigd  

in Almelo. 

Paco Plumtrek: Underground podium in Almelo 

waar getalenteerde acts die nog relatief onbekend 

zijn een plek krijgen.

PLANETART: Kunstenaarsinitiatief in Enschede. 

Organiseert (publieke) projecten, evenementen en 

festivals over kunst, technologie, massamedia en  

populaire cultuur.  

Sickhouse: ‘Playful’ kunstruimte in Enschede, 

gericht op onderzoek naar de impact van digitale 

en populaire cultuur (films, gaming, social media)  

op onze samenleving.

SoundUnbound Recordings: Klein onafhankelijk 

platenlabel uit Enschede met voornamelijk  

lokale artiesten uit de regio Twente in diverse 

underground genres.

Spacecast: Enschedees kunstinitiatief dat lokaal 

talent een podium biedt om zich online te 

presenteren. Het livestream-project verzorgt elke 

vrijdagavond shows.

TwenSpace: Enschedese makerspace waar je zelf 

of in opdracht ontwerpen kunt (laten) maken met 

een 3D-printer of lasercutter.

Twentse Kunst Alliantie (TKA): 

Ontmoeting op het podium tussen beeldende 

kunst, theater, muziek en andere disciplines uit 

Enschede.

Twidl: Technolabel, promotor en boekingsbureau 

uit Hengelo, bestaande uit underground-muziek- 

minnende artiesten. 

HET GENERATORS FONDS

Generators zijn enigszins ongrijpbaar binnen het 

culturele speelveld. Ze organiseren culturele 

events, maar veel vaker events die niet goed te 

plaatsen zijn binnen een bepaald segment of 

discipline. De initiatieven worden georganiseerd in 

steeds wisselend verband van rechtspersonen en 

natuurlijke personen en zijn veelal experimenteel 

van aard. Bestaande fondsen zijn meestal 

gekoppeld aan een specifieke discipline, zijn 

alleen toegankelijk voor formele organisaties  

en over het algemeen moet vooraf worden 

aangegeven wat het resultaat zal zijn. Generators 

hebben het financieel vaak moeilijk, omdat zij 

enigszins ongrijpbaar zijn binnen het culturele 

speelveld en om die reden vaak buiten de boot 

vallen bij subsidieverstrekkingen door fondsen. 

Het is daarom belangrijk om een nieuwe 

geldstroom te initiëren die ‘seed-capital’ genereert 

voor de Generators; een fonds van waaruit jonge 

creatieven een springplank kunnen krijgen, maar 

ook geld om mee te kunnen experimenteren en 

ontwikkelen binnen een lerende gemeenschap. 

Het is de wens om jaarlijks 30 bedrijven te vinden 

die ieder € 1000,- (of een veelvoud daarvan) willen 

investeren in het Generators Fonds. Vanuit dit 

fonds worden kleine bedragen tussen de € 500,- 

en € 2000,- uitgekeerd aan initiatieven van 

Generators.

WHAT’S IN IT FOR ME

Een donatie aan het Generators Fonds draagt bij 

aan het ontwikkelen en in stand houden van een 

diverse en innovatieve underground cultuur in 

Twente. Het fonds legt de verbinding tussen 

bedrijfsleven en cultuur, tussen creativiteit en 

techniek. Dit netwerk van creatieven en 

bedrijfsleven kan actief worden ingezet om 

talenten en young professionals voor onze regio  

te interesseren, dan wel te binden en te behouden. 

Twente heeft dan ook veel te winnen bij de 

oprichting van het Generators Fonds!

Medewerkers van de participerende bedrijven 

krijgen de kans om als ‘insider’ kennis te maken 

met de Generators; denk aan VIP-rondleidingen, 

persoonlijke ontmoetingen met Generators en 

mee-eten met de crew tijdens events. Ook kan een 

bedrijf een Generator inzetten binnen het eigen 

bedrijf, bv. als DJ op een personeelsavond, voor 

een reflectiegesprek op de eigen organisatie of 

tijdens een creatieve, technologische en 

innovatieve workshop voor medewerkers. 

Daarnaast ontvangt een participerend bedrijf het 

Generator-keurmerk en wordt vermeld op de 

website en in communicatie uitingen (indien 

gewenst).

ALS JE HET GENERATORS FONDS WILT 

STEUNEN ZONDER TEGENPRESTATIE:

•  Bekijk via de rekenmodule  

https://www.anbigift.nl/tetem/ de fiscale 

voordelen van jouw schenking

•  Bepaal of je een gewone of periodieke gift  

wilt doen 

•  Je kunt het te schenken bedrag overmaken via 

rekeningnummer NL26 TRIO 0379 7311 93 t.n.v. 

Stichting Tetem kunstruimte. NB: geef in de 

omschrijving van de betaling aan dat de 

schenking specifiek bestemd is voor 

‘Generators Fonds’

•  Wil je (voor de belastingdienst) een bevestiging 

ontvangen van de schenking, stuur dan een 

mail aan: alice@tetem.nl.

RSIN/fiscaal nummer: 818752828

Rekeningnummer: NL26 TRIO 0379 7311 93 t.n.v. 

Stichting Tetem kunstruimte

VOORBEELDPROJECTEN VAN GENERATORS 

GEFINANCIERD VANUIT HET GENERATORS 

FONDS

Sickhouse – Een virtuele ruimte voor 
The Overkill

The Overkill festival gebruikt populaire cultuur 

zoals gaming en films om deze in combinatie met 

interactieve kunst, filosofie, experimentele 

muziek, wetenschap en meer, maatschappelijk 

aan de orde te stellen. Speelsheid is de kern van 

het onderzoek en de reflectie. Door de interactieve 

tentoonstelling, het workshopprogramma en de 

paneldiscussie worden bezoekers uitgenodigd om 

actief mee te doen en deelnemers aan het debat 

te worden. Om de interactiviteit en speelsheid te 

bewaren heeft The Overkill ingezet op het online 

experiment met digitale exposities, live optredens 

en paneldiscussies. Veel meer dan louter een 

virtuele tour is de ruimte zo speels, experimenteel 

en verrassend geworden net zoals een fysiek 

bezoek aan het festival zou zijn!

Om de online ruimte te realiseren was er behoefte 

aan tijd en creatieve ondersteuning om ideeën en 

technische mogelijkheden te testen. De bijdrage 

van het fonds is o.a. ingezet om Louisa Teichmann 

aan te stellen om samen met The Overkill de 

virtuele ruimte te creëren. Ook werden tijdens 

Overkill andere virtuele ruimtes worden 

onderzocht. Het publiek wist The Overkill ook 

online te vinden; de digitale exposities, live 

concerten, performances, meetings en lezingen 

werden goed bezocht!

De ontwikkeling van ‘Een virtuele ruimte voor  

The Overkill’ was een relevante ontwikkeling.  

De aanpak was innovatief voor de regio en de 

resultaten kunnen van belang zijn voor andere 

Generators en de kunstsector in Twente.  

De aanpak getuigde van een sterke samenwerking 

met verschillende kunstenaars waardoor er 

binnen het project diversiteit en interculturaliteit 

ontstond. 

Paco Plumtrek – A Space Oddity

In A Space Oddity zijn hardcore DJ Simon Vroom 

(Pin-TRG), liedjesschrijver en gitarist Henk 

Lammers (Paco Plumtrek) en stemkunstenaar 

Sofie Timmerij in vermomming een zeer 

ongewone samenwerking aangegaan als 

‘eenzaam beeld’ in het centrum van Almelo.  

In ruimtepakken in de buitenlucht, onbesmet in  

de besmettelijke coronatijd, hebben zij zich 

gepresenteerd als een levend en vervreemdend 

drievoudig standbeeld met geluidssculpturen.  

Het publiek werd verrast met relaxte en dan weer 

grommende beats en buitenaardse geluiden,  

met daaroverheen een laag van al dan niet 

harmonische gitaarloopjes, geloopte rifjes en 

zwevende zang. 

Een deel van de gelden vanuit het fonds is 

gebruikt voor het mogelijk maken van de 

voorstelling op een fysieke locatie in de 

binnenstad van Almelo. De middelen zijn ingezet 

voor de huur en het gebruik van techniek.  

Het overige deel van het geld wordt ingezet om 

verder te kunnen experimenteren met nieuwe 

cross-overprojecten.

De realisatie van het project draagt bij aan de 

dynamiek in Twente. Er gebeurt iets in de 

openbare ruimte, meerdere genres zijn betrokken 

bij het initiatief en het experiment kan inspireren 

tot nieuwe vormen van samenwerken.

Spacecast

Spacecast streamt digitale liveshows en biedt  

een podium aan jong creatief talent uit Twente. 

Met een verrassend en innovatief programma 

geeft Spacecast aan de kijkers een inzichtelijke 

blik in de underground scene van creatievelingen 

in Enschede en omstreken. Spacecast wil jonge 

kunstenaars en muzikanten actief aanmoedigen 

hun werk te komen presenteren aan een groter  

en geïnteresseerd publiek. Tijdens de Spacecast 

uitzending is er de mogelijkheid om dit op een 

professionele manier te doen in een relaxte 

atmosfeer. Middels interviews wordt getracht de 

kijkers te inspireren, zodat zij de kunstenaars en 

muzikanten beter leren kennen én begrijpen. 

De show drijft op techniek; voor kijkers zijn de 

uitzendingen alleen te volgen via de website of 

sociale mediakanalen, aangezien de Spacebar 

Studio beperkt toegankelijk is vanwege de 

coronamaatregelen. Om het project goed te 

kunnen realiseren zijn betrouwbare geluids- en 

videotechniek belangrijk. Om de uitzendingen te 

optimaliseren zal het geld van het fonds dan ook 

geïnvesteerd worden in de aanschaf van nieuwe 

technologische middelen.

Spacecast wil een verbinding creëren tussen  

de jonge creatievelingen uit de Twentse 

undergroundcultuur en een breed publiek. 

Spacecast werkt met een breed programma 

waarbij de kracht in de samenwerking ligt.  

De onderwerpen zijn vooruitstrevend en Spacecast 

wil daarmee op de barricaden staan om de 

undergroundcultuur breder bekend te maken in 

Twente en ook taboes inhoudelijk te bespreken. 

Het initiatief kan ook als voorbeeld dienen voor 

hoe andere underground clubs (in en buiten 

Twente) hun bestaande format kunnen inzetten  

en omvormen naar online streams.

Twidl - Limited edition picture disc

Voor de 25e release van het label wil Twidl graag 

een fysiek product op de markt brengen: een 

limited edition picture disc met muziek van 

producers uit de regio. Het innovatieve aspect is 

terug te zien in de combinatie van Augmented 

Reality met klassiek vinyl, waardoor de beleving 

van de muziek zal worden versterkt.

Met de bijdrage vanuit het fonds kan Twidl een 

deel van de kosten van de fabricage van het vinyl, 

de mastering en het ontwerp dekken. Een vinyl-

release als fysiek product brengt natuurlijk kosten 

met zich mee, maar ook meer ‘onzichtbare’ zaken 

als promotie, distributie en applicatieontwikkeling 

moeten gefinancierd worden. De steun vanuit het 

fonds zou het duwtje in de rug kunnen zijn om een 

opstart te maken met vinyl releases en dit in 2022 

zelfstandig voort te zetten.

Het project ‘Limited edition picture disc’ van  

Twidl is innovatief en spannend. Het project nodigt 

onmiskenbaar uit tot een samenwerking met 

diverse makers en artiesten uit de regio.  

De realisatie van het project kan talenten nieuwe 

kansen bieden en draagt op die manier bij aan de 

dynamiek in Twente.

https://www.anbigift.nl/tetem/

