
Nieuwegeneratie makers krijgt vrij spel in live
televisieprogramma
Eddy Zoëy presenteert Makers Channel Playground op FOX: zaterdagavond tussen 18:00 uur
en 19:00 uur.

AMSTERDAM- Eddy Zoëy is de host van de nieuwe live show 'Makers Channel
Playground'. In dit cross mediale initiatief worden jonge creatieve makers uitgenodigd
om samenmet Zoëy een uitzending van een uur te vullen. Het programma wordt
geproduceerd door Endemol Shine Nederland, in opdracht van FOX International
Channels. De live shows zijn te zienop de open zender van FOX en op het online
platform Makers Channel, vier zaterdagen om 18:00 uur vanaf 6juni aanstaande.

De deelnemersaan Makers Channel Playground zijn bekende Nederlandse namen uit de
en Bardo

https://www.youtube.com/user/BanjoMovies
http://beyond.endemol.nl/images/169650


Ellens. Per aflevering zal Zoëy worden bijgestaan door twee hoofdgasten; de bazen van de
show. Zijbepalen samen wie en wat er in de show voorbij komt, vertellen hun eigen verhaal en
geven zo een persoonlijkinkijkje in hun leven.

“Bij de nieuwe generatie makers staat creativiteit en plezier voorop. Gewoon
doen wat jij leuk vindt, op jouw manier, niet zoals het hoort. Die onbevangenheid
is ook van toepassing op onze show. Weinig regels, veel ideeën. Wat er
allemaal gaat gebeuren, weet ik niet, maar spannend wordt het sowieso.„
— Eddy Zoëy (presentator Makers Channel Playground)

Makers Channel Playgroundwordt geproduceerd door Endemol Shine Nederland , in nauwe
samenwerking met Endemol Beyond en Endemol Sport.

“De ontwikkeling van digital video is waanzinnig interessant, voor ons vak én
voor ons bedrijf, maar het vraagt wel om een andere benadering. Je moet de
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traditionele televisiewetten loslaten, nieuwe dingen uitproberen en echt
investeren in nieuw talent. En dat is precies wat we hier doen: een uur lang live,
zonder vangnet, met jonge makers in de hoofdrol.„
— Laurens Drillich (algemeen directeur Endemol Shine Nederland)

Makers Channel Playground maakt deel uit van het nieuwe videoplatform Makers Channel.

“Makers Channel zal voor veel kijkers een uitkomst zijn, omdat we de leukste
webseries op één plek voor ze verzamelen. Daarnaast geven we de makers een
extra podium waarmee ze een nieuw publiek vinden en bovendien aanmerkelijk
meer kunnen verdienen dan op vergelijkbare platforms. Op deze manier worden
nog meer makers in staat gesteld om van hun werk te leven en dus meer te
produceren.„
— Marko van Kampen (Makers Channel)

“Tegenwoordig krijgen jonge creatieve makers en presentatoren helaas niet
meer dezelfde ruimte op reguliere televisie zoals vroeger. Vallen en opstaan
behoort niet meer tot de mogelijkheden. Concurrentie en kijkcijfers weerhouden
daarmee al een tijdje de natuurlijke groei die jonge talenten toch echt nodig
hebben!Die ruimte voor vallen en opstaan is er gelukkig online wel. Dat is de
plek waar nog ruimte is voor natuurlijke groei. Daarom hebben wij de
samenwerking gezocht met Makers Channel, een geweldig initiatief dat jonge
online makers ondersteunt in hun zelfstandige ontwikkeling. Met de Makers
Channel Playground bieden wij op FOX letterlijk een speeltuin voor deze jonge
makers.„
— Mark Bruitsman (Head of Programming FOX International Channels)
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Makers Channel Playground wordt op 6 juni, 13 juni, 30 juni en 27 juni  live uitgezonden
tussen 18 uur  en 19 uur , op de open zender van FOX en via een livestream op Makers
Channel. De uitzending via livestream zal langer doorgaan dan de uitzending op televisie.

Makers Channel: www.makerschannel.com
Twitter: twitter.com/Makers_Channel

Instagram: instagram.com/makers_channel

Berichten en vragen die getagd worden met #MCPopFOX, maken kans om aan bod te komen
tijdens de live show.

Jeroen van Waardenberg
Manager Communicatie 

jeroen.van.waardenberg@endemol.nl 

+31 (0)20 -8931846

jjvwaardenberg

Jurian van der Meer
Commercial Director

jurianvdmeer

WOORDVOERDER





https://twitter.com/jurianvdmeer
https://twitter.com/jjvwaardenberg
mailto:jeroen.van.waardenberg@endemol.nl
https://instagram.com/makers_channel
https://twitter.com/Makers_Channel
http://www.makerschannel.com/
http://beyond.endemol.nl/images/169647

