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Wat is het?

KunstLAB Arnhem start in 2017 met het tweejarige project de Experimenteer-
box. In dit project krijgen per jaar 8 teams bestaande uit kunstenaars en weten-
schappers de kans om nieuwe oplossingen te bedenken en uit te werken voor 
sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Onder begeleiding van het team van 
KunstLAB Arnhem en experts uit het maatschappelijke veld krijgen de inter-
disciplinaire teams tijd, ruimte en middelen aangeboden om hun vraag uit te 
werken en toe te werken naar een oplossing voor het vraagstuk. De vraagstuk-
ken uit de boxen kunnen resulteren in oplossingen die zich uiten als kunstwerk, 
innovatieve dienst of een prototype van een nieuw product. Deze oplossingen 
worden aan de maatschappelijke partner gepresenteerd en aan het publiek tijdens
een gezamenlijke jaarlijkse expositie.

Voor wie?

Door wie?

De Experimenteerbox komt in twee smaken; een ‘Open Oproep’ waarin 
teams zelf vraagstukken kunnen aanleveren en een ‘Casus’, waarbij teams zich 
kunnen inschrijven op vraagstukken die aangeleverd zijn door de maatschappelijk 
partners. Beide varianten worden vier maal per jaar aangeboden. Voor beide varianten 
kunnen zowel studenten van een wetenschappelijke of kunstzinnige opleiding 
alsmede 1- of 2-jarige alumni van desbetreffende opleidingen zich aanmelden.

KunstLAB Arnhem is een productiehuis voor kunst en wetenschap. In het pand 
Coehoorn&CO onderzoekt het de grenzen tussen deze disciplines en probeert ze 
deze waar mogelijk te slechten. Dit resulteert in artistieke uitingen en projecten die 
maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Naast eigen onderzoek biedt KunstLAB 
Arnhem door middel van het educatieprogramma en het project de Experimenteer-
box ook een platform voor nieuwe makers die zich willen ontwikkelen in het inter-
disciplinaire onderzoek tussen kunst en wetenschap dat zich richt op vraagstukken uit 
de samenleving.



Voordelen project experimenteerbox

Uw bijdrage aan het project

De feiten op een rijtje:

Binnen de Experimenteerbox onderzoeken kunstenaars en wetenschappers uw 
maatschappelijke vraagstuk onder begeleiding en met de beschikbaarheid van 
middelen. Zij werken dit vraagstuk uit tot een artistieke uiting of prototype voor een 
innovatieve dienst of vernieuwend product. U krijgt niet alleen een antwoord op uw 
vraag of probleemstelling, maar draagt direct bij aan de ontwikkeling van een creatief 
en innovatief ondernemersklimaat in de regio Arnhem/Nijmegen. Studenten en jong 
afgestudeerden worden uitgedaagd om hun kennis en creativiteit toe te passen op 
en in te zetten voor de omgeving waarin zij zich hebben kunnen ontwikkelen. Om 
de volgende stap in hun ontwikkeling op deze manier te faciliteren kan de creativiteit 
en innovativiteit behouden blijven en zo de regio versterken.

Als maatschappelijk partner vragen u om een (maatschappelijk )vraagstuk dat speelt 
binnen uw organisatie en die uitdagend is voor de projectdeelnemers om aan te 
pakken. Om het proces en het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen 
wij u om een investerin in tijd te doen gedurende de uitvoer van de onderzoeks-
periode van maximaal 10 uur. Deze uren willen wij inzetten voor inhoudelijke terug-
koppeling van het onderzoek met u als maatschappelijk partner zowel bij ons als bij u 
op de locatie. Tenslotte vragen wij u een financiële investering in het project van 750 
euro. Hiervoor krijgt u een oplossing voor uw ingebrachte vraagstuk en het primaire 
recht om met deze oplossing samen het team het vervolgtraject in te gaan.

De Experimenteerbox is een tweejarig project met plek voor 8 teams per jaar.
Teams worden intensief begeleidt door KunstLAB Arnhem op basis van onder 
andere de Design Thinking-methode.
Een team bestaat uit wetenschappers en kunstenaars. 
Er zijn vier plekken voor casussen van maatschappelijke partners en vier plekken 
voor een open oproep beschikbaar.
De casussen zijn realistisch en niet fictief. De teams worden gekoppeld aan 
maatschappelijke partners die inhoudelijk de teams begeleiden bij het oplossen 
van het vraagstuk.
De ontwerpen worden gepresenteerd tijdens de Nieuwe Makers Borrel, 
evenemten van de Radboud Universiteit en ArtEZ én tijdens de jaarlijkse eind-
expositie van het project. 
Uw bijdrage is naast het vraagstuk een investering in tijd tijdens de uitvoer van 
maximaal 10 uur en een financiele investering van 750 euro. 
De ontwerpen en ideeen blijven eigendom van het team.
Als aandrager van de casus krijgt u het eerste recht om met samen met het team 
het concept verder uit te werken. 
Mochten het ontwerp daar aanleiding toe geven, dan biedt de organisatie onder-
steuning in het vervolgtraject.


