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NEXT NATURE NETWORK KRIJGT DE OPDRACHT OM EEN
PUBLIEKSPROGRAMMA VOOR EVOLUON TE ONTWIKKELEN

‘Iconisch rijksmonument vanaf 2021 weer open voor publiek’
Eindhoven, 14 mei 2020 – Next Nature Network mag in opdracht van de Evoluon Foundation invulling geven aan het publieksprogramma dat vanaf medio
2021 in het Evoluon in Eindhoven te zien zal zijn. Na 32 jaar opent het Evoluon
in 2021 haar deuren weer voor het grote publiek, naast het lopende zakelijke
congres-segment. In samenwerking met lokale partijen hoopt Next Nature Network het Evoluon te programmeren als een plek van verbazing, verwondering,
inspiratie, kennisoverdracht en educatie; een beleving voor jong en oud.

Evoluon Foundation heeft Next Nature Network gekozen omdat ze heeft bewezen
een groot (inter)nationaal publiek te kunnen betrekken in het gesprek over onze
technologische toekomst. De instelling is bekend vanwege prikkelende publieksprojecten, zoals de NANO Supermarket, het Kweekvlees Kookboek en het HUBOTuitzendbureau voor mensen en robots, welke eerder in Eindhoven gepresenteerd
werden. Internationaal presenteerde de Next Nature Network in onder andere Los
Angeles, Tokio, Moskou, New York, Seoul, Dubai, Parijs, London, Berlijn, Milaan, Istanbul, Porto en Toronto. Dit voorjaar nog presenteerde ze de 40.000 bezoekers
trekkende 1200m2 grote overzichtstentoonstelling ‘Next Nature’ in Shenzhen, het
Silicon Valley van China.
Het Evoluon wordt een ontmoetingsplaats en presentatieplek voor de wondere
wereld der techniek, de spitsvondigheid en creativiteit van design en innovatie,
over mens en maatschappij die steeds meer versmolten raken met technologie.
Samen verkennen we er de mogelijkheid tot een inclusieve en duurzame wereld,
een wereld waarin de concepten ‘mens’ en ‘samenleving’ een nieuwe evolutionaire
fase ingaan. De eerste publieke programmering wordt begin 2021 verwacht.
De planvorming wordt geleid door kunstenaar-technoloog--filosoof Koert van
Mensvoort, die creatief directeur is van Next Nature Network, alsmede University
Fellow aan de TU/e, voormalig ambassadeur van de Dutch Design Week en lid van
de Akademie voor Kunsten aan de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschap.
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Over het Evoluon
Het Evoluon was vanaf 1966 een toekomstgericht techniekmuseum, tot Philips in
1989 – ondanks-veel-publiek-protest – hiermee stopte en het een andere functie
gaf. Sindsdien heeft het gebouw geen generieke publieksfunctie meer en fungeert
het als congrescentrum. Eind 2018 kochten Foolen & Hurks het iconische rijksmonument met de intentie het weer open te stellen voor het grote publiek. De Evoluon Foundation heeft als taak om naast de congresprogrammering een programmering op te zetten die een trekpleister zal zijn voor het grote publiek. Eindhoven
Foundation is opgericht op 20-02-2020 en staat nog aan het begin van haar taak
om in samenwerking met regionale partners alsook internationaal opererende
partners hieraan invulling te geven.

Over Next Nature Network
Next Nature Network (NNN) verkent hoe technologie onze ‘next nature’ wordt. De
non-profit organisatie heeft betalende leden in meer dan veertig landen. Ze is bekend van prikkelende publieksprojecten, zoals de NANO Supermarket, de ECO
Coin, het Kweekvlees Kookboek, de WiFi Angels app, de Rayfish Sneakers, Reprodutopia kliniek en het HUBOT-uitzendbureau voor mensen en robots.
www.nextnature.org

