


hybrid festival

digitaal event platform offline city experience



COVID-19 scenario’s

A : Een publiek event waarbij bezoekers toegelaten zijn op basis van een goedgekeurde 
Covid Event Risk Model (CERM) volgens de meest recente parameters van het Cultuur 
Protocol in fase Geel. 

B : Een publiek event waarbij bezoekers toegelaten zijn volgens de parameters van het 
Cultuur Protocol in fase Oranje.

C: Geen publiek event. Enkel een beperkt aantal lokale gastsprekers en presentatoren 
aanwezig in de TV-studio’s en het meest noodzakelijke personeel. 

We werken momenteel op 3 scenario's in functie van de Covid 

situatie waarbij we, aan de hand van de op dat moment 

heersende fase van de Covid barometer, ook een aantal 

bezoekers fysiek toe laten tot de TV-studio's om daar de 

conferentie te volgen.



music & arts
20 - 25 April 

Wereldvermaarde hedendaagse 
producers en kunstenaars werpen 
een kritische blik op technologie 
en design in een waaier aan 
audiovisuele installaties.

Kunstenaars kunnen ons helpen innovatieve technologieën en 
ontwerpen om te zetten in artistieke concepten die ons beter 
bewapenen tegen de draaikolk van onze tijd.



arts
20 - 25 April 

Art expo: een reeks installaties die 
kaderen binnen het thema 
‘Innovate for the better’
Innovatie belooft ons een beter leven. Maar wat geldt als beter? 
En voor wie? De expo “Look At Us Now“ toont werk van 
kunstenaars die nieuwe perspectieven bieden door innovatieve 
technologieën en ontwerpen om te buigen in artistieke concepten 
die ons op een andere manier laten kijken naar de uitdagingen 
van deze tijd.

Gratis expo.
Open van dinsdag tot en met zondag.



music
21 - 25 April 

Wereldpremiere van een nieuwe 
audiovisuele installatie
and&, Het Depot en producer Max Cooper slaan de handen in 
elkaar en ontwikkelen een adembenemende audiovisuele 
installatie. Max stelt zijn publiek als muzikant, DJ en veelzijdig 
artiest vragen waarop hij ons de antwoorden zelf laat invullen. Hij 
onderzoekt de topics van de conferentie aan de hand van een 
buitengewone belevenis, die voor het eerst getoond wordt op een 
unieke locatie in het centrum van de stad.

Gratis expo.
Sint Michielskerk.
Openingsuren: woe 21 04 - zon 25 04, steeds van 18h-00h.
20 bezoekers / 15 min



















• Inspiratie in oa gaming wereld ( twitch, 
Playstation,..)

• Travis Scott 

• Connecteren centraal

• Blend real life & virtual

Digitaal event platform



Digitaal
event platform

Een complete digitale event-oplossing voor alle 

organisaties die op zoek zijn naar een boeiende

manier om hun doelgroep te bereiken en kan dienen

als virtueel verlengstuk van de “real world” 

activiteiten.





• Digitale transformatie van de sector

• Hybride events zijn de toekomst

• It’s a state of mind. Een strategische visie. 

• Een andere customer journey

• Live beleving en het connecteren van bezoekers in 
een on- en offline wereld. Voor, tijdens, na.

• Duurzaamheid

• Cureren van publiek

• TED-talks, Clubhouse, Teams, LinkedIn,…

Hybr

















• Tickets – sponsoring – subsidies

• Digitaal andere realiteit

• Betalen voor one-off content 

• Belang van community opbouwen om tot ander model te
komen

• Hybride dus zeker ook voor businesmodel van belang

• freemium – subscription – pay/view

• Ook voor spreker, artiesten,

• Andere vormen van visibiliteit & hospitality

• Meer content gedreven (programmatie, circles, private 
sessions,…)

Business model





• Noodzaak van fysieke component

• Laat ons snel terug naar veilige events, concerten en festivals gaan

• Sector kan dat

But we’re humans after all



Bedankt !

Pieter@andleuven.com


