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1. Aanbod: er is al zo veel, waarom 
nog aanbod toevoegen?

• Podium, cultuur en zuurstof geven 
aan artiesten, crew, publiek 

• Unieke concepten – motiveren om 
(live) te kijken



2. Communicatie/visualisatie

• Herkenbaar als iets van De Werf 

• In één oogopslag duidelijk dat het om DIGITAAL event gaat 

• Professioneel 

• Digitaal: investeringen in vormgeving, online advertenties 

• Lokale pers 





LANCERING



LANCERING



ONLINE EVENEMENTEN MARKEREN



LIVESTREAMS



OFFLINE AFGELEIDEN



3. Techniek/investeringen

• Materiaal captatie en streaming / software 

• Opleiding personeel (filmen, montage, online content aanbieden) 

• Inrichting opname- en uitzendstudio 

• Freelancers 

• Kansen voor jonge makers (online promo)







3. Techniek/investeringen

• Bestaande middelen aangewend 
• Kostprijs: 1/3 fysiek verhaal 

• lagere uitkoopsommen 
• zeer veel zelf gedaan 
• geld voor programmatie omgezet in investeringen 

• Goodwill lokaal bestuur 
• Sterkte corona: vacuüm waarin iedereen meegaand was 
• Maatschappelijke opdracht: focus op lokale producties, lokale makers kansen en 

exposure geven (ook ruimte in hun agenda’s toen) 
• Onze technische ploeg moest niet op de groendienst gaan werken 



4. Concepten

• Live connectie met artiesten 

• Q&A na voorstelling 

• Lokale binding 

• Samenwerking met andere organisaties/stadsdiensten 





• + 100 live kijkers (x 1,5) 

• 934 keer bekeken door 347 unieke kijkers 
(x 1,5) 

• kijkers uit Leuven, Rijmenam, Rotterdam 
(NL), Goirle (NL), Harelbeke, Gent, 
Brussel, Ninove, Eindhoven (NL), Aalst en 
Zuid-Afrika!  

• Bereik:  
• Facebook: +16.000 mensen / +300 

geïnteresseerden @Facebookevent 
• Instagram & nieuwsbrief: 

duizenden geïnteresseerden





Top 053



Top 053





Brussels Jazz Orchestra



Q&A met Aaron Blommaert



Podcastreeks



5. Resultaten

• Vimeo/Soundcloud 

• Website 

• Nieuwsbrief 

• Facebook 

• Instagram 

• Pers/sector
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6. En wat nu? 
• Podcaststudio 

• Greenkey kleine zaal 

• Verbouwing oude bibruimte tot maaklabo’s 
• focus op digitaal 
• Connectie met andere sectoren 

(onderwijs, economie, ondernemen, 
zorg) 

• Broeivijver voor digitale competenties 
• Poule van expertise waaruit we kunnen 

scouten voor ons eigen, digitale verhaal



6. En wat nu? 

• Realiteit: focus terug minder op digitaal 
• Mensen en expertise voor nodig (én fysiek én digitaal) 
• Programmatorisch anders denken (digitaal = extra podium) 

• Algemene uitdaging sector: digitaal verweven met fysiek 
• Onafwendbaar 
• Connectie met jong, nieuw publiek verduurzamen en niet verliezen 
• Inzetten op digitale beleving rond en naast het podium, niet ter vervanging van 
• Best practices duurzaam uitwerken, relevant blijven 
• Bovenlokaal, niet op je eiland 
• Samen met alle actoren (gezelschappen, boekingskantoren,…) 
• Facilitator nodig voor digitale producties (~ e-boeken in het bibliotheekwezen) 



BEDANKT


