lijst van projecten en activiteiten iLo 2013-2015/heden
jan-13 onderzoek: leds voor retail iom XICATO
mrt-13 excursie naar unna museum voor lichtkunst
apr-13 jury lichtontwerpers 'Czech Contemporary Dance'
apr-13 Lichtontwerpen voor interieur projecten - workshop 3 avonden
mei-13 Workshop Praag bij ILD
mei-13 showlight 2013 in Ceski Krumlov
aug-13 project lichtontwerp Hembrugterrein met DUS architects
sep-13 ilo light-traject 1, 3 maanden coaching met 6 deelnemers
sep-13 iLo met schaaltheater naar World Stage Design in Cardiff
sep-13 start EU project European Lighting School
okt-13 expertgesprek: Mirjam Grote Gansey - over presentatie
okt-13 workshop: Wijnand van der Horst - licht fotograferen
nov-13 expertgesprek: Kees van de Lagemaat - over inhoud van projectvoorstellen
dec-13 EU workshop: Amsterdam, licht[kunst] in de openbare ruimte
dec-13 symposium: light[art] in public space
jan-14 ilo light-traject 2, 3 maanden coaching met 5 deelnemers
feb-14 EU workshop: Bratislava, light in contemporary dance
feb-14 onderzoek: leds voor musea, iov XICATO
feb-14 expertgesprek: Vinny Jones - non visual effects of lighting
feb-14 workshop: Trui Malten - reflectie, reflectoren en schaduw
mrt-14 iLo op de Luminale in Frankfurt Duitsland met 'artificial light paradise' expo lichtkunst
apr-14 onderzoek: Katinka Marac en Ivo Bol met LINES, licht- en geluidsinstallatie
apr-14 EU workshop: Praag, gallery lighting
aug-14 BNA workshop: 3 avonden lichttoepassingen in architectuur
sep-14 innovatieborrel: Trilux over levensduur van leds en hoe dat te berekenen
sep-14 Exchange: BIB en ISDSWE in Beijing, workshop voor studenten begeleid door hun teachers
okt-14 innovatieborrel: Controllux presenteert goed dimbare zaalverlichting voor publieksruimten
nov-14 excursie: licht en kleur in marokko, maanopkomst bij zonsondergang in de woestijn
nov-14 workshop: Evelien Kroese - de taal van licht
dec-14 innovatieborrel: Industrielicht met vormgevend licht voor plafonds
jan-15 symposium: 'de kracht van licht' ihkv amsterdam light festival
jan-15 iLo in de tolhuistuin met 'artificial light paradise' expo lichtkunst
jan-15 EU workshop: Bratislava- set and light design
jan-15 innovatieborrel: Lichtpunt met modulair maatwerk
feb-15 workshop: Henk van der Geest in Manila, college of saint Benilde
feb-15 innovatieborrel: discussie - lichtontwerpers innoveren
mrt-15 innovatieborrel: LightCo - kleuren mengen met ETC
mrt-15 EU workshop: Amsterdam, Petra Ardai met 'Waiting for Godot'
mei-15 innovatieborrel: ProLiad met nieuwe ledspots voor musea
mei-15 onderzoek: presentatie Bas Peeters - Genius Loci
apr-15 student guidance: Design Academy student Mahafrin Rustomjee with creation of a light
jun-15 int presentatie: Light-Spot in Praag, 5 dagen discussies, presentaties en ontmoeten
jun-15 EU workshop: Praag, site-specific lighting
jun-15 int presentatie: eu project in 'design talks'
jun-15 workshop: PQ15 - Henk van der Geest - site specific lighting with minimal equipment
sept-15 innovatieborrel met Rolight lichtsturing bij digitale armaturen
sept-15 lezing Henk van der Geest op ‘3rd international Lighting Symposium’ HongKong
sept-15 lezing Vinny Jones over haar installatie ‘Sensing Light’
okt-15 expertgesprek met Kim van Savooyen ‘over kleur’
okt-15 crowd sourcing ‘wat kan iLo voor je doen, wat kun jij doen voor iLo’
nov-15 Xicato uitleg nieuwste ontwikkelingen leds in ‘the internet of things’
nov-15 workshop ‘licht fotograferen’ Wijnand van der Horst
nov -15 innovatieborrel met ‘Pyrasied’ optiek met kunststoffen
dec-15 expertgesprek met Fiona de Vos, ‘omgevingspsychologie’
jan-16 lezing Henk van der Geest op CUE vakbeurs theatertechnologie ‘leds en the internet of things’
jan-16 netwerkborrel met lezing over Astro-Archeologie
feb-16 expertgesprek Agnes Brokerhof RCE over ‘lichtschade bij kunst’
feb-16 workshop ‘Leds kiezen voor musea’ 3 middagen en excursie
mrt-16 groepsexpositie ‘Many Many Moons’ Luminale in Frankfurt
mrt-16 netwerkborrel ‘goede vrijdag’

