
BEDRIJVENBIJEENKOMST GOOI- EN VECHTSTREEK 
donderdag 18 mei 2017 om 16.00 uur

EDITIE 2

Beste relatie,

Op 6 december startte Beeld en Geluid zijn eerste Regionale Bedrijvenbijeenkomst 
Gooi- en Vechtstreek. We kijken terug op een succesvolle eerste editie met positieve 
feedback en willen u daarom graag uitnodigen voor de tweede editie. 
Als mediainstituut in Hilversum willen wij met deze bijeenkomsten regionale 
ondernemers de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten en geïnformeerd te worden 
over bruikbare media-ontwikkelingen. Op uw verzoek staan deze keer de concrete 
ervaring van drie ondernemers op het programma. Ook bieden we de gemeente 
Hilversum de gelegenheid de plannen voor Hilversum Mediastad met 
u te bespreken. 

Mede namens de gemeente Hilversum hopen wij u op donderdag 18 mei om 
16.00 uur bij Beeld en Geluid, Media Parkboulevard 1, te mogen begroeten.

Programma:

15.45 uur  Inloop en ontvangst

16.00 uur  Welkom door Ineke Middag, Unitmanager Museum van Beeld en Geluid

16.10 uur  Gaston Crolla (Adviseur regionale strategie gemeente Hilversum): 

  ontwikkelingen Hilversum Mediastad voor ondernemers

16.20 uur  Rob Klap (FC Klap): crossmediaal uitgeven in het YouTube-tijdperk

16.35 uur  Jelte Maarten Boll (CineRebels): Blank Out, de prijswinnende  

  3D-opera in VR

16.50 uur  Don Blaauw (NoMoreMondays): 360 graden video en VR voor bedrijven

17.00 uur  Borrel in de tentoonstelling Let’s YouTube

18.00 uur  Einde

Graag ontvangen wij een bevestiging per mail indien u gebruik wilt maken van deze 
uitnodiging. Bevestiging graag naar: secretariaat@beeldengeluid.nl

Met hartelijke groet,

Jan Müller
Algemeen directeur van Beeld en Geluid

Het medialandschap is in de afgelopen tien jaar snel veranderd: video kijken kan waar en wanneer men waar wil, iedereen kan zelf 
makkelijker dan ooit content produceren en YouTube is het grootste online videoplatform geworden. Deze ontwikkelingen zijn de 
aanleiding voor Let’s YouTube: in samenwerking met YouTube en de YouTubers van dit moment presenteert Beeld en Geluid een 
interactieve tentoonstelling waarin bezoekers de impact van YouTube op hun leven ontdekken.
Voor meer informatie over de tentoonstelling: http://www.beeldengeluid.nl/letsyoutube


