
total fail 
Een carrière van meer dan  
20 jaar als kunstdocent (eerst 
in het VO, daarna in het HBO) 
zit uiteraard vol faalmomen-
ten. Ik haal er eentje uit die 
alle kenmerken heeft van een 
veelbelovend project dat ik 
een volgende keer weer pre-
cies zo zou doen, maar dat 
toch grandioos mislukte. 
Samen met een docent 
van het conservatorium en 
een docent van de Breitner 
Academie werd ik gevraagd 
om een thematische les-
senserie te maken voor een 
themaweek op de Breitner 
Academie. We wilden graag 

een project doen waarbij 
kunst, muziek en digitale 
media samensmelten. Door 
een ‘happy incident’ werd 
ik precies in die periode 
gevraagd door de VPRO of we 
mee wilden werken aan een 
nieuw TV-programma: Upload 
TV. Het programma werd  
wekelijks uitgezonden en 
toonde steeds de meest bi-
zarre, artistieke en bijzondere 
filmpjes en memes van het 
internet. Elke week werd het 
programma afgesloten met 
een artistieke live-bijdrage 
van studenten van een aca-
demie, gemaakt met de tech-

nologie van Google Hangouts. 
Het leek een schot in de roos: 
met een groep van 20 studen-
ten muziek en beeldend 
zouden we een week lang tijd 
hebben om een performance 
te verzinnen, die dan aan 
het einde van de themaweek 
live op TV zou komen! Wij als 
docenten zagen het helemaal 
zitten, en ook de studenten 
waren enthousiast. We had-
den alles goed voorbereid, 
de VPRO kwam langs, we had-
den prima fasciliteiten, maar 
gedurende de week kwamen 
we erachter dat: het live 
musiceren met 20 studenten 
in een soort Skype program-
ma technisch niet haalbaar 
was, en ook werd steeds 
duidelijker dat het idee dat de 
studenten ontwikkeld hadden 

een beetje ‘plat’ was, of in 
elk geval pas kwaliteit kreeg 
wanneer het heel technisch 
hoogstaand kon worden 
uitgevoerd. Een lang verhaal 
kort: er is heel lang gewerkt, 
bloed zweet en tranen, maar 
de uiteindelijke film was 
eigenlijk iets waar niemand 
naar durfde te kijken (ik nu 
ook niet meer). Om het falen 
compleet te maken besloot 
de VPRO de film ook niet uit 
te zenden, werd een uitnodi-
ging om het project live toe 
te lichten afgezegd, en werd 
Upload TV twee weken later 
van het scherm gehaald.  
Total fail, met in dit geval 
weinig aanknopingspunten 
voor verbetering – al zou ik 
het de volgende x meteen 
weer doen! Emiel


