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N=5 ontwikkelt interactief streaming platform
Larger than Live voor MOJO Concerts.
Larger Than Live is een virtuele concertzaal waarin bezoekers interactief contact met de

optredende artiest hebben. Voor de shows wordt midden in Ziggo Dome een podium gebouwd,

dat is uitgerust met state-of-the-art technologie voor kwalitatief hoogstaand beeld, geluid en

licht. De optredende artiesten maken speciaal voor Larger Than Live een show die inspeelt op

deze digitale omgeving. 

Na een pitchproces koos MOJO voor N=5 om samen met EgoTribe het nieuwe platform te

ontwikkelen. N=5 keek vooral hoe MOJO als bekendste en grootste concertpromotor van

Nederland met dit platform de sector echt nieuw leven in kon blazen. Zodat het ook na Corona

een digitale toevoeging blijft. 
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https://nis5.pr.co/
http://www.nis5.nl/
http://www.egotribe.nl/


Creative director Daniel te Lindert (N=5): Samen met Mojo wilden we verder gaan dan enkel

livestreamen. Door live interacties mogelijk te maken tussen het thuispubliek en de artiest,

creëer je ook echt iets nieuws. Elk concert krijgt een eigen vorm van interactie. We blijven dan

ook bij elk concert nauw betrokken om te zoeken  naar de eigen unieke experience, passend bij

de artiest. 

Volgens MOJO programmeur en festivaldirecteur Ide Koffeman moet het platform zich vooral

blijven ontwikkelen “Het is iets nieuws, en de mogelijkheden zijn eigenlijk onbeperkt. Het is nu

in de eerste plaats een uitkomst vanwege de corona crisis. Maar ook in de toekomst is het een

laagdrempelige manier om toch nog een extra concert mee te kunnen pakken. Zo bereiken een

we een nog groter Nederlands publiek met onze muziek” ’ 

Voorlopig staan zes Larger than Live-shows op het programma: Nielson, de Jeugd van

Tegenwoordig, Frenna Deluxe, Rolf Sanchez, Maan en De Staat. De kaartverkoop is vorige week

gestart. Met een streaming ticket kunnen kijkers online aanwezig zijn bij de liveshows. Heb je

een VIP ticket, dan wordt je echt onderdeel van de show. 

LARGER THAN LIVE > Interact with your favourite acts

https://largerthan.live/


Ook de Jeugd van Tegenwoordig zal te zien zijn bij Larger Than Live
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