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Patrick Lodiers maakt nieuw social format
‘Instaview’ voor KPN
Dagelijks staan meer dan 500 miljoen mensen via Instagram met elkaar in

verbinding. Op het sociale medium delen zij hun hoogte- en dieptepunten. In

‘Instaview’ gaat Patrick Lodiers op zoek naar het ware verhaal achter deze

Instagram profielen. Voor het eerst worden we meegenomen in de verhalen van

BN’ers die zich achter deze foto’s verschuilen. De 5-delige serie is vanaf vandaag te

zien op de socials van KPN.

In een intieme setting krijgen we een bijzonder inkijkje in de online en offline wereld van

BN’ers. Zo vertelt 3FM DJ Frank van der Lende openhartig over de ziekte van zijn vader die

haaks staat op zijn voornamelijk vrolijke Instagram foto’s, horen we hoe voormalig BNN-gezicht

Dennis Storm de populaire televisiewereld verruilde voor een minimalistische levensstijl en laat

de leadzanger van DI-RECT Marcel Veenendaal zien waarom zijn Instagram vol staat met foto's

van zijn gezin.
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Presentator en programmamaker Patrick Lodiers (bekend van titels als ‘De Lama’s’, ‘Over Mijn

Lijk’ en ‘De Nieuws BV'): “Instagram is een mooi medium om foto’s op te delen, maar het legt

ook het gat bloot van wie we zijn en wie willen zijn. Als interviewer is dit een prachtig

startpunt voor een mooi gesprek. Vanuit dat gedachtegoed heb ik voor KPN dit programma

ontwikkeld in samenwerking met N=Content”.

 

Patrick liep al een tijd met het idee rond en ontwikkelde het concept samen met Anne Stokvis,

hoofdredacteur N=Content. Het format is vervolgens succesvol bij KPN gepitcht en draagt bij

aan de missie van KPN om mensen te verbinden. Monique Bergers, director

N=Content: “Vanuit ons netwerk zien we dat veel televisiemakers met ideeën rondlopen, maar

die niet altijd direct kwijt kunnen bij de bestaande zenders. Terwijl merken steeds vaker

behoefte krijgen aan inhoudelijke en onderscheidende content. Wij brengen deze twee

werelden samen.”

 

Vanaf 22 augustus is ‘Instaview’ om de week te zien op het Instagram account van

KPN. Klik hier voor de eerste aflevering met Frank van der Lende.

 

Over N=Content

N=Content is het label binnen N=5 dat zich specialiseert in brand publishing. Ze brengen

strategie, content creatie en productie samen onder één naam. Inmiddels zijn er al diverse

succesvolle producties live gegaan. O.a. De Sleutels van het Rijks, een live serie voor het

Rijksmuseum, Een Huis vol Herinneringen voor ABN AMRO en De club van ‘73 voor KPN.

 

Over KPN

KPN gelooft al ruim 135 jaar in de kracht van verbinding en dat technologie het leven vrijer,

leuker en makkelijker maakt. En bij die verbondenheid gaat het natuurlijk niet alleen om de

technische verbinding, maar juist om wat je met die verbinding kunt doen: altijd en overal in

contact staan met alles en iedereen om ons heen. 

Contactpersoon:

https://www.instagram.com/tv/B1dfvfDF4Kx/?utm_source=ig_web_copy_link


Afbeeldingen:

Anne Stokvis
Hoofdredacteur N=Content
Anne.stokvis@nis5.nl
06-13765007
annestokvis
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