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HIGHTECH LOWTECH HARDWARE WETWARE BIJ IDFX TIJDENS CULTUURNACHT BREDA
VRIJDAG 24 JANUARI 18.00  24.00 U
Stichting Ideefixe neemt ook dit jaar weer deel aan Cultuurnacht Breda op vrijdag 24 januari 2014.
Tijdens de IDFX launchparty wordt het jaarthema: “HighTech / LowTech/ Hardware / Wetware”
gepresenteerd.
Verder als vanouds de BUTbios, expositie, Winterwunderbar, DJ en nog veel meer onverwachts.
Plus een nieuw item: het Selfie project.
Je vind dit alles in, op en rondom onze nieuwe locatie aan Houtmarktpassage 28B in Breda.
Het cultuurnacht programma vindt plaats tussen 19.00 en 24.00 u.
Laat je zien tijdens CN op je favoriete locaties. Dat kan: met SELFIE!
IDFX speelt tijdens de cultuurnacht in op het thema 'Zien' met de Selfie actie. Een project waarbij wij
iedereen de kans bieden op alle locaties van de Cultuurnacht 'gezien' te zijn zonder daar daadwerkelijk
geweest te zijn.
LAAT JE ZIEN is het motto van de avond wat IDFX betreft:
Zo werkt het:
zend een portretfoto van jezelf naar postbus@idfx.nl en wij maken van die selfie een grote afdruk. Hiermee
gaat het Selfieteam op pad langs alle cultuurnacht locaties en maakt daar een foto van je gezicht. Wij
mailen de foto van de selfie naar je door zodat je het zelf op het door jouw gewenste digitale platform kunt
plaatsen.
Ter plekke:
Natuurlijk is het ook mogelijk tijdens de cultuurnacht op de IDFX locatie houtmarktpassage 28 B, in een
speciaal daarvoor ingericht fotohok, je gezicht te laten fotograferen. En het selfieteam daar mee op pad te
sturen. Meer informatie hierover via www.idfx.nl en https://www.facebook.com/stichtingidfx?ref=hl
EXPOSITIE
Tijdens de cultuurnacht is er een installatie te zien en mee te maken van Eleni Gogou (Griekenland/woont
en werkt in Breda). Net afgestudeerd aan de Masteropleiding AKV St. Joost Breda/Den Bosch. En een
videoinstallatie van Eduard Breuking (Breda) en Jasper Snoek (Breda), beiden ook net afgestudeerd aan

AKV St. Joost, beeldende kunst autonoom. De expositie is na de Cultuurnacht nog tot en met zondag 2
februari te bezoeken, van donderdag t/m zondag van 14.oo tot 17.00 u en op afspraak.
BUTbios
Doorlopend korte Bmovie, Underground en Trasch filmpjes speciaal geselecteerd door een van onze
BUTFFprogrammeurs, Angelo Huige. In onze speciaal hiervoor ingerichte bioscoophoek kunt u lui
achterover leunend hiervan genieten.
Performance:
Korte performances in de 'wandelgangen', van de Houtmarktpassage, aan de deur en waar je het niet
verwacht. Door Lars Reen, student AKV St. Joost Breda, 3e jaar BK autonoom.
DJ Joe Kisser
Entertainment wordt verzorgd door de beeldend kunstenaar en performer Jeroen Kuster (Rotterdam), alias
DJ Joe Kisser. Onlangs was hij nog te zien met zijn boomsculpture bij Interference: Evilution? in juni 2013
op het Mammoetterrein in de Belcrum.
Een performance in vier delen met muziek, geluid, noise en ander ongeregeld. www.jeroenkuster.nl
Winter wunderbar
Je kunt opwarmen in de Winterwunderbar bij een digitaal haardvuur met oud hollandsche versnaperingen.
Warme chocolademelk, koffie en koek.
Samengevat:
Project: IDFX launchparty bij Cultuurnacht Breda. Thema: High tech/Low tech Hard ware/Wet ware
Locatie: Houtmarktpassage 28 B 4811 JW Breda.. Datum: vrijdag 24 januari 2014. Tussen 19.00  24.00 u.
informatie: www.idfx.nl. Email: postbus@idfx.nl.
Info kaarverkoop, route en meer CN: www.cultuurnachtbreda.nl
Expositie: Eleni Gogou/Eduard Breuking/Jasper Snoek
BUTbios: korte BUTFF filmpjes, doorlopend te zien
Winterwunderbar: o.a. warme chocolademelk! Versnaperingen.
DJ Joe Kisser, vier á vijf x op de avond tot 24.00 u.
Selfie: lever foto in en wordt overal gesignaleerd!
Hoe? zie https://www.facebook.com/stichtingidfx?ref=hl en www.idfx.nl

