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UTRECHT - Op het Nederlands Film
Festival in Utrecht is een Eindhovense
uitvinding te zien, namelijk de
SjansMachine. Met dit apparaat word je
gekoppeld aan een nieuwe liefde, op een
wel heel moderne manier.

De SjansMachine is gemaakt door Eindhovenaren Rolf van Gelder, Carmin Karasic en Olga Mink.
"Tegenwoordig leren mensen elkaar kennen via Facebook en Hyves, ze zijn dan al snel 'vrienden' van
elkaar. Wij wilden dat principe in het echte leven zetten. We koppelen mensen aan de hand van foto's en
interesses", vertelt kunstenaar Rolf van Gelder.

Borrelen
Hoe werkt het? Als je op zoek bent naar een nieuwe liefde, stap je in een fotohokje waar automatisch
een foto van je gezicht wordt gemaakt. Ook geef je met behulp van een code aan, welke interesses je
hebt. Voor het Nederlands Film Festival ging het om wat voor films je hield. De foto wordt op een
megascherm van 24 tegels geprojecteerd. Op gezette tijden maakt de SjansMachine een match, waarna
het duo dat door de machine aan elkaar gekoppeld wordt een consumptiebon krijgt en met elkaar aan de
bar kan kennismaken.

"De SjansMachine kan ook op andere interesses selecteren, voor het Filmfestival hebben we
logischerwijs voor films gekozen. Maar er kan ook worden geselecteerd op bijvoorbeeld horoscopen of
bioritmes." 

Stelletjes
De makers weten niet hoeveel stellen er al zijn ontstaan. "Er is in ieder geval een stel dat
vriendschappelijk met elkaar in contact is gebleven nadat ze gebruik maakten van de SjansMachine."

Na het Nederlands Film Festival is het afwachten waar de SjansMachine verschijnt, maar je kunt via de
site gemakkelijk op de hoogte blijven.
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