
XITE lanceert Festilab met Iris Enthoven, Rens Polman, Gierige
Gasten, Kaj van der Voort en Kaj Gorgels 

Kan je met je opa naar een festival? Zijn festivalgangers gierig? Is een festival dé

plek om iemand te veroveren? XITE lanceert vandaag het nieuwe YouTube-format

Festilab. In dit wekelijkse programma test XITE presentatrice Iris Enthoven

sociale experimenten op het festivalterrein samen met gastpresentatoren als

Rens Polman, Kaj van der Voort, Kaj Gorgels en de mannen van Gierige

Gasten. Festilab is elke woensdagmiddag te zien op het YouTube-kanaal van

XITE. 

In de eerste aflevering van Festilab staat het thema 'leeftijd' centraal. Veel festivals hebben een

minimumleeftijd van 18 jaar, maar is er ook een maximumleeftijd of kan je als festivalganger

prima met je opa op stap? Iris Enthoven en Rens Polman gingen samen met de 74-jarige Henk

naar We Are Electric om dit te testen. Benieuwd wat de reacties waren? Check het nu in de

eerste aflevering van Festilab! 

https://www.youtube.com/watch?v=QqVo-HyRRx8
https://www.youtube.com/watch?v=QqVo-HyRRx8
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ABOUT XITE

We know the best way to enjoy your favorite music is through video. That’s why we just love music videos.
Everything we do is focused on providing the consumer with (personalized) music videos.

Since 2008, XITE Networks has been broadcasting linear television and offering its VOD services on several
platforms. Now, XITE provides 15 million households in the Netherlands, Belgium, Germany and Qatar 24/7 with
the most popular music videos.

In 2015 we massively changed the way to watch music videos with a world’s first: Personalized Music Television.
This music video service allows you to like and skip through all videos and create the perfect personal music
video channel. Personalized Music Television is live in the Netherlands, Germany and Qatar and is expanding
globally.

On top of that, XITE has a full in-house production team. The studio creates content such as documentaries,
music videos and YouTube formats for XITE, for our partners and external clients.

See www.xitenetworks.com for more information.

XITE zendt als muziekvideo brand 24/7 de populairste muziekvideo’s uit. De zender bereikt

inmiddels meer dan 15 miljoen huishoudens in Nederland, België, Duitsland, Qatar, Canada en

de Verenigde Staten. Eind 2015 bracht XITE de Personalised Music Television service uit,

waarmee kijkers muziekvideo’s kunnen liken en skippen, en kunnen kiezen uit bestaande

themakanalen of zelf een muziekkanaal bouwen. Bovendien heeft XITE een eigen

productieafdeling gespecialiseerd in het maken van original en branded music content.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
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