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Veel animo voor kennisbijeenkomst

"De weg naar een succesvolle persaanpak in cultuursector"

Opvallen met een onderscheidende marketingcampagne, viral gaan met een

online video, of veel free publicity behalen met een uitgekiende persaanpak. We

willen het allemaal, maar hoe bereik je dergelijke successen? Tijdens de

kennisbijeenkomst van Cultuurmarketing en Rotterdam Festivals komen

vakgenoten uit de culturele sector op maandag 17 december in het

Natuurhistorisch Museum bij elkaar om kennis te delen en ervaringen uit te

wisselen. Gastsprekers en interactieve workshops wisselen elkaar af tijdens een

middag vol inspiratie. Een succesformule, zo blijkt. De bijeenkomsten zijn

steevast volgeboekt.

Gastheer en tevens één van de gastsprekers deze middag is  Kees Moeliker, directeur

Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Het museum weet steevast met relatief weinig middelen,

maar mét aansprekende content veel aandacht te genereren bij pers en publiek.

Ga op zoek naar een unieke invalshoek en benut als kleine organisatie ook
vooral het feit dat je snel kunt beslissen en ideeën kunt uitvoeren.
— Kees Moeliker, directeur Natuurhistorisch Museum
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Overige gastsprekers zijn:

Claudia Kammer – NRC Handelsblad  Claudia Kammer is plaatsvervangend chef redactie

politiek en bestuur bij NRC Handelsblad. Van 2008 tot 2016 was zij hier redacteur/verslaggever

kunst en cultuur. Daarom weet zij als geen ander welke afwegingen meespelen voor de krant om

wel of niet aandacht te besteden aan bijvoorbeeld nieuwe exposities, voorstellingen of andere

culturele producties.

Lot Dercksen – Amsterdams Fonds voor de Kunst    Met een jarenlange werkervaring in

de journalistiek en pers- & PR-beleid is Lot Dercksen inmiddels ruim vier jaar werkzaam als

manager communicatie en marketing bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Dankzij een

gerichte aanpak, die zich kenmerkt door het opbouwen van persoonlijke relaties, de activering

van ambassadeurs en een combinatie van free en paid publicity weet het fonds zich zowel in

Amsterdam als landelijk goed in de kijker te spelen bij kranten, radio en TV.

Ingrid Adriaanse - Write Now Publicity  Waar persvoorlichters vaak de boer op gaan met

kant en klare (festival)programma’s, liggen de kansen veel meer in het voortraject. Wees

creatief, zoek naar verbindingen en creëer nieuwswaarde in de stappen van concept naar

communicatie. Kortom: Pluk de vruchten van een proactief persbeleid! Dat is het motto van

Ingrid Adriaanse, een ervaren persvoorlichter met haar roots in de citymarketing en

festivalindustrie.

Aansluitend zijn er diverse interactieve workshops bij te wonen, waaronder:

Deel jouw nieuws met pakkende video's. Leer videomaken met je Smartphone!

Davidson Rodrigues heeft een trainingsprogramma ontwikkeld om op laagdrempelige wijze,

professionele video's te maken. Filmen, monteren en storytelling en dat alles op één en

hetzelfde apparaat. Deze werkwijze is toepasselijk voor onder andere het produceren van

eventreports, interviews, promotionele content, vloggen, of het maken van videopersberichten.

Theorie en praktijk komen samen in deze workshop.

Kijk voor het volledige programma op onze site.
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OVER ROTTERDAM FESTIVALS

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid van Rotterdam en ondersteunt via collectieve marketing
en publieksonderzoek de culturele sector in het bereiken van een zo groot en divers mogelijk publiek.

Gastheer en tevens één van de gastsprekers is Kees Moeliker, directeur Natuurhistorisch

Museum Rotterdam. Een uitgelezen voorbeeld van een kleine instelling die met relatief weinig

middelen maar mét aansprekende content veel aandacht weet te genereren.

Die formule blijkt een groot succes. De bijeenkomsten zijn steevast volgeboekt.
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