
Onderzoek
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Lars Smetsers 100 meter activiteit
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Onderwerp
Stichting Cultuurstad Eindhoven wilt een activiteit organiseren voor, door en met Eindhovenaren.  
Deze activiteit moet in het thema 100 meter zijn. Dit kan 100 meter horizontaal, verticaal en in 
andere dimensies zijn. 

100 meter wordt vaak geassocieerd met atletiek, omdat ze daar vaak afstanden van 100 meter 
gebruiken. Als je 100 meter op google opzoekt zie je alleen maar atletiek berichten over de 100 
meter sprint. Het is dus verstandig om in de naam van de activiteit niet letterlijk 100 meter te 
zeggen.
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Doelgroep
Stichting Cultuurstad Eindhoven wilt een activiteit organiseren 
voor, door en met Eindhovenaren. Maar wie zijn Eindhovenaren 
nou eigenlijk?

Er wonen veel verschillende mensen. Eindhoven bestaat 
namelijk uit veel wijken. Er wonen mensen die veel verdienen 
en die minder verdienen. Ook wonen er mensen die gewoon 
gemiddeld inkomen hebben. Er wonen enorm veel studenten, 
maar ook bejaarden. Er wonen ook veel mensen in Eindhoven 
die geen Nederlands afkomst hebben en soms ook niet Neder-
lands spreken, maar het merendeel heeft wel een Nederlandse 
afkomst, dit is 70% van de bewoners van Eindhoven. De leef-
tijdsverdeling in de populatie van Eindhoven is groot, maar de 
grootste groep zijn de adolescenten tussen de 20 en de 30 jaar.

Om even duidelijkheid te krijgen over de Eindhovenaren. Eind-
hovenaren zijn mensen die geboren zijn in Eindhoven. Voor de 
activiteit moeten wij ons ook richten op mensen die ook nog 
op dit moment woont in Eindhoven. Dus de studenten die in 
Eindhoven studeren en op kot wonen in Eindhoven zijn geen 
Eindhovenaren. Er wonen op dit moment ongeveer 230.000 
mensen in Eindhoven.

Doelgroep
Als we de Eindhovenaar in een persona zouden moeten om-
schrijven dan is dit Rick. Rick is een ruimdenkende jongeman, 
met een passie naar het verleden. Rick woont en werkt in Eind-
hoven. Hij deed de studie rechten en werkt nu bij de Gemeente 
Eindhoven. Rick is 26 jaar oud en heeft geen relatie. Rick heeft 
een gemengde vriendengroep, deze vriendengroep bestaat uit 
mensen met ieder hun unieke afkomst. Ook heeft hij nog con-
tact met zijn oude klasgenoten, een aantal vrouwen en iemand 
die homoseksueel is, met wie hij nog steeds contact heeft. Met 
zijn vrienden gaat hij soms op stap in Eindhoven, vooral nadat 
hij met hun naar een PSV-wedstrijd is gegaan. Rick rijdt in een 
Volkswagen Golf, wel met een ingebouwde sub woofer. Hij 
luistert namelijk soms naar Hardcore en dat wil hij graag aan 
iedereen laten horen. Rick zijn kleding stijl is wel hip, maar hij 
draagt soms ook weleens polo. Hij volgt geen sport, maar doet 
wel iedere week een keer fitnessen en hardlopen door zijn wijk.

Op de pagina hiernaast zien we Rick, met de afbeeldingen die 
bij zijn persoonlijke levensstijl passen.
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Eindhoven
Stichting Cultuurstad Eindhoven wilt een activiteit organiseren 
voor, door en met Eindhovenaren. Maar waar is Eindhoven 
van bekend en wat is er nu allemaal te doen in Eindhoven qua 
activiteiten?

Eindhoven is niet officieel een wereldstad, maar het is zeer 
gemakkelijk om in Eindhoven te komen met de infrastructuur 
van Eindhoven. Eindhoven heeft een grote hoeveelheid aan 
openbaar vervoer en een vliegveld. Ook is Eindhoven omringd 
met snelwegen. En is het verkeer in de stad goed geregeld. 

De stad Eindhoven is gegroeid door de invloed van Philips en 
DAF. Zij vestigde rond 1930 hun fabrieken in Eindhoven. Dit 
zorgde voor veel banen in Eindhoven. In het midden van de 
stad stond in Philips fabriek die gloeilampen produceerde voor 
de hele wereld. Rondom om deze fabriek zijn verschillende rin-
gen gebouwd, daarom is Eindhoven een soort van cirkel op de 
kaart. Philips is ook de sponsor van PSV, PSV is de voetbalclub 
van Eindhoven. DAF is een vrachtwagenproducent. DAF heeft 
nog steeds zijn fabrieken in Eindhoven gevestigd, Philips heeft 
dit niet echt meer. Philips heeft wel een aantal bedrijven opge-
richt in de hightechindustrie, zoals ASML en VDL-groep. 

Studeren is ook iets wat je in Eindhoven zeer goed kan doen. 
In Eindhoven zitten verschillende hogescholen. Ook is er een 
breed aanbod aan scholen in het voorgezet onderwijs. Studen-
ten van scholen in Eindhoven doen vaak grote opdrachten en 
vooral in de ICT sector blinken de studenten van Fontys ICT 
Eindhoven uit.

In Eindhoven is er ook een breed scala aan uitgaansgelegen-
heden. Verschillende restaurantjes aan de Markt en veel cafés 
aan Stratumseind. Op deze plekken kunnen veel studenten met 
hun studentenverenigingen feesten houden. Stratumseind trekt 
ook toeristen aan. Tijdens carnaval is Stratumseind een mooie 
locatie om te feesten.

Qua politiek en bestuur is Eindhoven vooral in het midden te 
vinden, zowel VVD als de PvdA hebben hun wethouders/bur-

Concurrentie
Natuurlijk wilt Eindhoven wel uitblinken boven andere gemeentes als het gaat om dit evenemen-
ten. Daarom kijken we even naar de concurrentie, dit zijn grotere gemeentes in de buurt van 
Eindhoven. En hoe hun vormgeving is van communicatiemiddelen.

In de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben ze niet enorm veel evenementen. Een uniek eve-
nement in ’s-Hertogenbosch is het country festival Western Experience. Ook kan je in deze 
gemeente goed carnaval vieren. Verder doet deze gemeente niet veel evenementen die 
verrassend zijn. De vormgeving van ’s-Hertogenbosch is vooral met het gebruik van de kleuren 
blauw en goud. Gemeente ’s-Hertogenbosch gebruikt in hun communicatiemiddelen vooral 2D 
pictogrammen. Hun lettertype is erg dik. Bij de website laten ze niet echt heel duidelijk hun huis-
stijl zien. Op deze pagina links zijn een paar communicatiemiddelen van de gemeente ’s-Herto-
genbosch te zien.

Bij de gemeente Helmond hebben ze niet zo veel verschillende evenementen, op hun website 
laten ze vooral de exposities zien. Maar gemeente Helmond organiseert ook een evenementen 
dat jongeren oude arcade games kunnen spelen. Gemeente Helmond gebruikt vooral in hun 
communicatiemiddelen de kleuren rood en wit. Er is geen duidelijke vormstijl te concluderen bij 
de gemeente Helmond. In hun website zijn wel iconen te zien, maar in hun communicatiemidde-
len zijn het meer afbeeldingen. Op deze pagina rechts zijn een paar communicatiemiddelen van 
de gemeente Helmond te zien.

gemeesters hier gehad. Ook op GroenLinks, D66 en SP wordt 
goed gestemd in Eindhoven. De kleuren van Eindhoven zijn 
rood en wit, net zoals die van Noord-Brabant.

Eindhoven heeft een aantal vaste evenementen zoals GLOW, 
Dutch Design Week, de lichtjesroute en de marathon van Eind-
hoven. GLOW is een internationaal lichtkunst festival. Tijdens 
GLOW wordt heel de binnenstad van Eindhoven omgetoverd 
tot een expositie van verschillende kunstwerken/experimen-
ten m.b.t. licht. GLOW is al 13 jaar achter elkaar in Novem-
ber. Bij GLOW laten ook niet alleen binnen- en buitenlandse 
kunstenaars hun werk zien, maar er zijn ook universiteiten en 
hogescholen van Eindhoven die hun skills laten zien. GLOW 
is gevestigd in Eindhoven, omdat Eindhoven door Philips een 
lichtstad is geworden. Philips produceerde namelijk in Eindho-
ven gloeilampen voor de hele wereld. De Dutch Design Week is 
ieder jaar in oktober. Bij de Dutch Design Week laten ver-
schillende vormgevers hun werk zien en willen iets meegeven 
aan de wereld, dit is ieder jaar in een ander thema. De Dutch 
Design Week vindt plaats in Eindhoven, omdat Eindhoven een 
bekende vormgeversstad is. De lichtjesroute is ook een speci-
aal evenement in Eindhoven. De lichtjesroute is een route die 
je kan afleggen met de fiets, auto of lopend. Bij de lichtjesroute 
zijn er verschillende lichtkunstwerken langs de weg te zien. Dit 
evenement heeft ook te maken met Philips en de gloeilamp, 
maar ook met de bevrijding van Eindhoven tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De lichtjesroute vindt plaats in september. De 
marathon is een evenement dat meerdere steden doen en vindt 
in Eindhoven plaats in oktober. Eindhoven is een best sportieve 
stad en vooral op het gebied van hardlopen. Bij de marathon 
van Eindhoven doen ook scholen mee en bedrijven om hun 
sportiviteit te tonen.
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Trendonderzoek
Omdat er een huisstijl vormgegeven moet worden voor de ac-
tiviteit met een logo en communicatiemiddelen kijken we even 
naar de vormgevingstrends van dit jaar en wat komen gaat. Dit 
bekijken we op verschilleden gebieden, dus niet alleen grafi-
sche vormgeving.

De trends die in de vormgeving veel terug gaan komen in 
2018/2019 zijn: heldere kleuren, kleurovergangen/verlopen, 
pasteltinten, beweging (GIF), vintage, illustraties gecombineerd 
met foto’s, “duotoon” effect, responsive logo, creatieve typogra-
fie, strong typographic, futurisme en negative space design.

Het gebruik van heldere kleuren plus een 3D effect is iets type-
rends voor 2018. Het is opvallend en vrolijk.

De kleurovergang/verloop trend komt in de digitale wereld, 
maar ook in de grafische wereld naar voren. De trend is een 
verloop geven aan een achtergronden.

Het gebruik van pasteltinten is erg trendy. De pasteltinten zijn 
meegekomen vanuit de vintage trends. Deze tinten stralen rust 
uit en geven je ontwerp een fijne sfeer. Pasteltinten trekken niet 
enorm de aandacht naar zich toe, want ze spring er niet uit.

Als het aankomt op interactief design is een bewegend beeld 
heel erg trendy. De GIF wordt namelijk steeds meer gebruikt en 
geeft een duidelijke dynamiek mee aan je ontwerp. Een GIF is 
een heel kort filmpje van maximaal ongeveer 20 seconden.

Bij vintage horen de pasteltinten, maar ook het zwart-wit en 
krantachtig design. De kleuren bruin en zwart geven een 
idee van een oude krant. De vintage trend bevat ook sierlijke 
abstracte tekeningen. De vintage trend brengt je design weer 
volledig naar de goede oude tijd. 

Het combineren van illustraties en foto’s wordt tegenwoordig 
steeds meer gebruikt in het design van posters. De foto’s geven 
een soort van vintage look aan de poster, aangezien het net lijkt 
alsof deze foto met lijm erin is geplakt. 

Trendonderzoek
Natuurlijk zijn er op het gebied van activiteiten ook trends. Maar wat voor trends zijn er in dit 
gebied te vinden.

Activiteiten die tegenwoordig een hele trend zijn om te gaan doen is iets met technologie. Dit is 
bijvoorbeeld een escape room, silent disco, evenementen met licht, etc. Een escape room is een 
kamer waar je uit moet proberen te ontsnappen, in deze kamer zitten verschillende raadsels en 
als je deze oplost kan je ontsnappen. Een silent disco is een feest waarbij iedereen een kopte-
lefoon op heeft met hun eigen muziekstijl, er zijn dan meerdere zenders en tussen die zenders 
kan je ruilen. Er zijn verschillende evenementen die met licht te maken hebben in Eindhoven zijn 
er al meerdere evenementen met licht zoals GLOW en de Lichtjesroute. 

Tegenwoordig zijn er ook evenementen die met acteurs worden gehouden en actie met zich mee 
brengen. Bij deze evenementen moet je wegvluchten van iets. Er komen steeds meer plekken 
waar je een zombiebeleving kan meemaken door middel van acteurs en een verhaal. Dit wordt 
steeds meer een trend. Ook zijn er evenementen dat je uit een gevangenis moet vluchten, een 
gevangenisbeleving is dus ook een bekender evenement.

Het “duotoon effect” wordt ook wel dubbele belichting genoemd. 
Dubbele belichting is al enkele jaren een ding. Deze techniek is 
al een tijdje niet gebruikt. Met dubbele belichting creëer je een 
dromerig effect, dit effect brengt veel rust met zich mee. Dubbel 
belichting wordt bereikt door het beeld te verdubbelen of door 
twee verschillende overlappende afbeeldingen in monochrome 
kleuren te gebruiken.

Een responsive logo is ontstaan uit de trend van een respon-
sive website. Bij een responsive logo veranderd het logo van 
vormgeving wanneer deze kleiner wordt afgebeeld.

Creatieve typografie is een van de leiders van de grafische 
ontwerp trends in 2018. Deze trend heeft drie segmenten, 
namelijk: bijgesneden typografie (stukken van de tekst weg-
halen, maar wel het leesbaar houden), chaotische typografie 
(geen kloppende volgorde van letters) en typografie als real life 
element (letters omzetten in objecten). 

Ook is Strong Typographic een grafische trend die 2019 zal 
domineren. Strong Typographic is het gebruik van dikke letters 
en vetgedrukte woorden. Het gebruik van makkelijk leesbare 
tekst op een mobiel apparaat is ook handig kijkend naar de toe-
komst. Tegenwoordig wordt alles eerst voor de mobiel ontwor-
pen en is de desktop pas stap 2.

De negatieve trend is het laten zien van een bepaald beeld 
door het gebruiken van een ander beeld. Deze techniek is de 
laatste tijd heel erg populair en gaat in op gezichtsbedrog.

Futurisme is vooral een interieurtrend die komen gaat. Het gaat 
hier om echt hele futuristische meubilair en bijvoorbeeld trap-
pen. Het is als het waren een kijkje in de toekomst. Deze trend 
zal waarschijnlijk blijven doorgroeien, omdat er steeds meer 
futuristische apparaten in de markt komen. Als je zo’n futuris-
tisch apparaat in je huis hebt dan moet het wel bij je interieur 
passen.
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Wet & regels
Het evenement vindt plaats in gemeente Eindhoven. Aangezien gemeente Eindhoven groot is en 
veel evenementen heeft moet er een vergunning worden aangevraagd voor een groot evene-
ment.

Er zijn 3 soorten evenementen, waar je verschillende vergunning en kosten aan verbonden zijn. 
Je hebt regulier evenementen (categorie A) met een prijs van 500 euro. Je hebt ook evenement 
met verhoogde aandacht (categorie B) met een prijs van 2500 euro. Ook zijn er nog risico-eve-
nementen (categorie C) met een prijs van 25000, dit komt waarschijnlijk door de verhoogde 
aandacht bij de justitie (inzet politie, ambulance en brandweer).

Een categorie A evenement moet je 8 weken voor de aanvang van het evenement minimaal 
aanvragen en maximaal 26 weken voor het begin van het evenement. Een categorie B evene-
ment moet je 10 weken voor de aanvang van het evenement minimaal aanvragen en maximaal 
26 weken voor het begin van het evenement. Een categorie C evenement moet je 12 weken 
voor de aanvang van het evenement minimaal aanvragen en maximaal 26 weken voor het begin 
van het evenement.

Als je op je evenement alcoholistische drank wilt checken, dan moet je hiervoor een ontheffing 
aanvragen. Er zijn verschillenden ontheffingen rondom het schenken van alcoholistische dran-
ken. De ontheffing schenken zwak alcoholische dranken is een ontheffing voor drank met een 
alcoholpercentage van minder dan 15%, drank met een alcoholpercentage van meer dan 15% 
valt onder sterk alcoholisch. Een uitzondering is wijn, inclusief zuid wijnen zoals port en sherry, 
wijn mag wel boven het alcoholpercentage 15% liggen. De aanvraag voor de ontheffing schen-
ken zwak alcoholistische drank kost 131 euro.

Er zijn verschillende vaste locaties in Eindhoven voor evenementen. Sommige hebben de mo-
gelijkheid voor sanitaire voorzieningen en toegankelijkheid hulpdiensten. Ook zijn er per locatie 
regels voor het geluid.

De wetten en regels voor communicatiemiddelen zijn wel compleet anders in vergelijking met 
die van evenementen. Zo moeten we bij ieder ontworpen communicatiemiddel opletten of de 
afbeeldingen die erop staan gebruikt mogen worden. Op sommige afbeeldingen rusten namelijk 
auteursrechten en die afbeeldingen mag je alleen gebruiken als je de auteur betaald of credits 
geeft. Dit geldt ook voor video’s en muziek. Voor video’s en muziek wordt er op social media 
vaak streng gecontroleerd of dit correct is. Als je muziek in je video hebt die auteursrechten 
bevat dan wordt deze verwijderd en krijg je een waarschuwing. Er is muziek op het internet dat 
geen auteursrecht bevat, dit is muziek in YouTube audiobibliotheek en muziek 70 jaar nadat de 
maker overleden is.

Conclusie
Kortom de doelgroep de Eindhovenaar is erg veelvoudig. We hebben wel een vaste leeftijd voor 
de doelgroep, namelijk tussen de 20 en 30 jaar. De Eindhovenaar spreekt wel Nederlands, dus 
de media-uitingen hoeven niet in Engels geschreven te worden.  Uit het veelvoudige onderzoe-
ken hebben we ook ontdekt dat de activiteit niet letterlijk 100 meter in de naam moet hebben, 
omdat 100 meter op Google wordt verwezen met 100 meter atletiek onderdelen. 

De gemeente Eindhoven heeft zelf een duidelijke gestructureerde huisstijl, hiermee schake-
len ze concurrenten zoals gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Helmond elimineren als 
concurrent. De concurrenten gebruiken soms alleen 2D inhoud en foto’s of iconen. De stad 
Eindhoven is gegroeid door invloed van DAF en Philips. DAF en Philips hebben nog steeds hun 
nalatenschap in gemeente Eindhoven gevestigd. Zo heeft Philips het PSV-stadion. In Eindhoven 
zijn 4 verschillende evenementen die het bekendst zijn buiten Eindhoven, dit zijn: GLOW, Dutch 
Design Week, lichtjesroute en Marathon Eindhoven. Uit deze evenementen is te halen dat Eind-
hoven sportief, geleerd en design technisch is.

Uit het trendonderzoek kunnen we concluderen dat futurisme een erg interessant trend is. Ook 
zijn bewegende beelden erg aandachttrekkerig en goed te gebruiken in social mediacampagnes.

In deze social mediacampagnes moeten we wel opletten met het gebruiken van muziek, hier ligt 
vaak auteursrecht op. Muziek die 70 jaar na het overleiden van de maker bestaat en muziek die 
in YouTube audiobibliotheek staat hebben geen auteursrechten meer. Bij foto’s en video’s is het 
altijd nog kijken naar de auteur of deze auteursrechten of zijn werk heeft. De beste keus is om 
een categorie A evenement te bedenken. Dit is de goedkoopste optie en het meest gebruikelijk 
om geaccepteerd te worden door de gemeente Eindhoven. We kunnen beter een ontheffing voor 
zwak alcoholische dranken aanschaffen in plaats van een ontheffing voor sterk alcoholische 
dranken. Dit betekent dat er alleen maar alcoholische drank mag worden geschonken met een 
alcoholpercentage onder de 15%, met een uitzondering op zuid wijnen.
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Robot Escape

De Robot Escape is een combinatie tussen de huidige trends 
rondom ontsnappen en Eindhoven. Bij het evenement moet je 
in een fabriek vluchten voor gehersenspoelde mensen (robots). 
Je begint met werken voor de robots in de fabriek, dit is een 
Philips fabriek met bewerkte futuristische DAF-vrachtwagens. 
Vervolgens word je naar je cel geleidt en moet je ontsnappen 
uit de cel, dit is een soort escape room. Als je uit de cel bent 
komen de robots achter je aan en moet je de uitgang zien te 
bereiken.

De stijl van dit concept is futuristisch. Het interieur van dit eve-
nement is ook futuristisch. Alle uitingen zijn erg wit en geome-
trisch. 

Dit concept past bij Eindhoven, omdat het zich afspeelt in een 
futuristische Philips fabriek, die robots maakt. Philips heeft 
ervoor gezorgd dat Eindhoven gegroeid is, dit door de fabrieken 
van Philips. De robots worden door het hele land geëxporteerd 
door middel van futuristische DAF-vrachtwagens, DAF is een 
wereldwijd bekend bedrijf dat is begonnen in Eindhoven.

Een concurrent van Robot Escape is de Breakout Run in Scha-
ijk. Bij de Breakout Run moet je een heel parcours afleggen om 
uit de handen te blijven van de security. De Breakout Run heeft 
een duidelijke huisstijl met de kleuren zwart, wit, bruin en oran-
je. Deze kleuren zijn gekozen om de modder na te boosten die 
je op het parcours tegenkomt. Breakout Run heeft een aantal 
communicatiemiddelen namelijk: een website, aftermovie, pos-
ters, flyers en tickets. Deze zijn allemaal met de huisstijlkleuren 
gemaakt en het prikkeldraad als stijlelement. Een andere con-
current van Robot Escape is Prison Island in Utrecht. Bij Prison 
Island kan je in verschillende cellen mini-games doen om 
uiteindelijk uit de gevangenis te ontsnappen. Prison Island heeft 
niet echt een eigen huisstijl, omdat deze bij de Kartfabrique 
hoort. Het Prison Island heeft een promotievideo, maar in deze 
video is niet een bepaalde stijl te zien. Een andere concurrent 
bevindt zich in Singapore, dit is een stuk weg dus sowieso niet 

Robot Escape
echt interessant voor de doelgroep en heet Run For Your Lives. 
Het is een parcours vol met zombies die je proberen te pakken, 
je rent rond in een apocalyptische locatie om de beleving goed 
mee te krijgen. Run For Your Lives heeft een duidelijke huis-
stijl met de kleuren rood en zwart. Dit is vooral om het bloed 
en duisternis te benadrukken. Run For Your Lives heeft een 
website en promotievideo. Deze communicatiemiddelen laten 
vooral de beleving en spanning van het evenement zien.

Bij dit concept hoort wel een specifieke doelgroep. De doel-
groep zijn namelijk personen die wonen in de gemeente Eind-
hoven en sportief zijn. Qua leeftijd is de doelgroep tussen de 16 
en 40 jaar.

CONCEPT

WET & REGELS

Voor de Robot Escape hoeft geen evenementenvergunning 
worden aangevraagd. Robot Escape moet namelijk gewoon in 
een pand gebeuren en deze moet verhuurd worden. De enige 
regelgeving die hiervoor bekeken moet worden is de regelge-
ving rondom het huren van een pand, maar dit is bij ieder pand 
anders. Voor de Robot Escape raad ik een oud Philipspand 
aan. Het Philipspand aan de Vonderweg is een van de weinige 
Philipspanden die nog leeg staat, misschien is dit een mooie 
plek om de Robot Escape in te zetten. Een alternatief zou het 
oude V&D-pand kunnen zijn in Eindhoven.
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Film Arena

De Film Arena is een bol waar je films kan kijken m.b.t. Eindho-
ven. Dit filmhuis is een bol van licht, bestaand uit ledjes in het 
kader van Philips. In deze bol kan je met een aantal mensen 
een 180 graden film bekijken. De film wordt getoond in een TV/
bioscoopdoek die de vorm heeft van een halve cirkel, dit zorgt 
ervoor dat je meer de film beleeft. Om de film draaiend te hou-
den moet iedere deelnemer gedurende de film minimaal 100 
meter lopen op een loopband. Er zijn 3 loopbanden voor een 
groep van 30 man, dus 30 man kijken in de koepel een film. Ze 
moeten samenwerken want er moet telkens iemand 100 meter 
lopen op iedere loopband om de film draaiend te houden.

De stijl van dit concept is gelijk aan de stijl van het evenement 
GLOW in Eindhoven. Het interieur is erg donker en we maken 
gebruik van projecties met licht. 

Dit concept past bij Eindhoven, omdat het te maken heeft met 
licht en beeld. In de Film Arena worden films getoond die te ma-
ken hebben met Eindhoven. Het licht van de bol heeft te maken 
met Philips. De stijl past ook bij Eindhoven, omdat er ieder jaar 
in Eindhoven het evenement GLOW wordt gehouden.

Een concurrent van de Film Arena is de VUE-bioscoop in 
Eindhoven. Bij de VUE-bioscoop kan je in sommige zalen met 
de Dolby Cinema functie een film ook heel erg beleven. De 
VUE-bioscoop heeft een duidelijke huisstijl, deze huisstijl bevat 
de kleuren oranje, rood, geel, wit en zwart. Dit komt voor in 
hun logo en communicatiemiddelen. De VUE-bioscoop heeft 
een website, posters, banners, commercials, tickets, etc. In 
deze commercials laten ze de beleving vooral zien en hun 
doelgroep. Een andere concurrent van de Film Arena is het 
Omniversum in Den Haag. In het Omniversum kan je met een 
180 graden beeld films beleven in een grote hal, dit ongeveer 
hetzelfde als de Film Arena, alleen de Film Arena is gericht op 
Eindhoven. Het Omniversum heeft een soort gelijke huisstijl als 
de VUE-bioscoop, maar hun gebruik meer de kleur wit waar de 
VUE-bioscoop zwart gebruikt. Het Omniversum heeft een web-

Film Arena
site, ticket, cadeaubon, posters, etc. De slogan van het Omniversum is “ronduit 
spectaculair”, omdat het een ronde bioscoop is en spectaculair.

De doelgroep van dit evenement is iedereen in de gemeente Eindhoven. De 
doelgroep heeft geen specifieke leeftijd, maar de doelgroep moet nog wel be-
schikken over de normale functionaliteit van hun zintuigen. Ook moeten zij geen 
last hebben van hun benen, omdat ze natuurlijk moeten lopen. De doelgroep ligt 
dus tussen de 10 en de 50 jaar.

CONCEPT

WET & REGELS

De Film Arena zal echter wel een evenementen vergunning moeten aanvragen. 
De Film Arena staat namelijk tijdelijk op een locatie. Een geschikte locatie zou 
het stadhuisplein kunnen zijn, omdat hier plek is voor een gebouw van 50m bij 
50m. Er zijn wel tijden aan deze locatie verbonden, op vrijdag en zaterdag mag 
het vanaf 7.00 tot 1.00, op zondag tot en met donderdag mag het vanaf 7.00 
tot 24.00. Er hoeft geen EHBO aanwezig te zijn, maar wel een brandblusser en 
EHBO-koffer. Er wordt in de Film Arena zwak alcoholische dranken geschonken, 
frisdrank en eten verkocht. Omdat we de drank willen schenken moet er 4 weken 
voor aanvang van het evenement een ontheffing aanvragen. De aanvraag van 
de ontheffing (ontheffing artikel 35) kost 131 euro. Het evenement valt onder een 
categorie A evenement, het evenement brengt namelijk geen risico’s met zich 
mee. Een vergunning voor een categorie A evenement kost 500 euro. Natuurlijk 
kan deze prijs hoger worden, aangezien het op het stadhuisplein. Een categorie 
A evenement moet je 8 weken voor de aanvang van het evenement minimaal 
aanvragen en maximaal 26 weken voor het begin van het evenement.

De films die in de Film Arena afgespeeld worden moeten wel vrijgegeven wor-
den. Een optie zo kunnen zijn dat deze films aangeleverd worden door scholen 
en/of bedrijven die films maken in Eindhoven. Het afhuren van een film kost ech-
ter veel geld. Een bioscoop huurt vaak een film voor een bepaalde tijd en betaald 
daar soms rond de 3.000 euro voor. Dit is voor de Film Arena niet mogelijk. Een 
film kan je voor een bepaalde tijd huren bij de auteur, het beste kan je dan ge-
bruik maken van een entertainment advocaat om de zaak netjes af te handelen.
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Work The Date

Work The Date is een evenement waarbij zich single mensen 
voor opgeven in Eindhoven. Deze worden in een voorproces 
aan elkaar gekoppeld. Vervolgens gaan ze samen op speedda-
te. Er zijn meerdere rondes, dus de kans is groot dat je wordt 
gekoppeld aan een leuk iemand. Tijdens deze rondes ga je 
steeds een andere activiteit doen. Deze activiteit kan worden 
gemaakt ter promotie van sponsors, bijvoorbeeld lampen work-
shop met Philips en workshop tekenen met een tekenaar uit 
Eindhoven. Dit evenement helpt het aantal singles in Eindho-
ven te verminderen.

De stijl van dit concept is warm en openhartig. We maken veel 
gebruik van de bruin en rood tinten om dit gevoel te creëren. 
Het gaat tenslotte om liefde te vinden, dus de hartjes vorm is 
hier ook bij betrokken.

Dit concept past bij Eindhoven, omdat het plaats vindt in Eind-
hoven. Ook hebben de workshops te maken met Eindhoven en 
de geschiedenis van Eindhoven. Dit concept past ook goed bij 
Eindhoven, omdat er veel singles in Eindhoven en omstreken 
wonen. Er wonen ook veel studenten in Eindhoven en vaak zijn 
deze ook single. 

Een concurrent van Work The Date is Single Events in Eind-
hoven. Single Events regelen namelijk activiteiten voor sin-
gle Eindhovenaren. Via Single Events kan je leuke mensen 
ontmoeten die bij jou in de buurt wonen. Single Events ge-
bruiken geen communicatiemiddelen, behalve een website. 
Op deze website gebruiken ze de kleuren groen en roze. Flits 
Date is ook een concurrent van Work The Date. Bij Flits Date 
kan je meedoen aan speeddates in Eindhoven en leer je dus 
verschillende mensen kennen, het is wel erg prijzig voor een 
speeddate. Flits Date heeft een website, flyer en logo. Voor 
hun communicatiemiddelen gebruiken ze de kleuren lila, geel 
en wit. De stijl van Flits Date is modernistisch en bevat soms 
getekende componenten. Een andere concurrent van Work The 
Date is Speeddaten. Speeddaten regelt simpel weg speeddates 

Work The Date
op locaties in Eindhoven voor een beperkt aantal personen en 
is zeer populair. Bij Speeddaten ga je een drankje en een hapje 
doen met ongeveer 10 tot 20 dates op een avond. Speeddaten 
heeft een website met daarop een planning. De website heeft 
een romantische warme stijl, met rood en oranje als kleurge-
bruik.

De doelgroep van dit concept zijn singles personen die in de 
gemeente Eindhoven wonen. Ook zijn deze singles actief in 
hun doen en laten, want ze moeten wel mee doen aan een 
workshop. Qua leeftijd is deze doelgroep ook erg breed, name-
lijk tussen de 18 en 65 jaar.

CONCEPT

WET & REGELS

Work The Date heeft een evenementen vergunning nodig, want 
het vindt plaats op het 18 septemberplein. Dit plein wordt vaak 
gebruikt en met een evenement versper je daar de weg. Omdat 
er workshops worden gegeven moet er een EHBO-koffer en 
brandblusser aanwezig zijn, misschien meer dan een. Voor 
dit evenement zijn er wel vaste tijden, donderdag tot en met 
zondag is het van 7.00 tot 24.00, zaterdag en vrijdag is het van 
7.00 tot 1.00 beschikbaar. Er worden geen alcoholistische dran-
ken geschonken op dit evenement. De vergunning die we voor 
dit evenement nodig hebben is een categorie A evenementen 
vergunning. Deze vergunning kost 500 euro. Een evenement 
met categorie A moet je 8 weken voor de aanvang van het 
evenement minimaal aanvragen en maximaal 26 weken voor 
het begin van het evenement.
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Advies

Bij Robot Escape is mijn advies om een promotievideo te ma-
ken voor dit evenement, in deze promotievideo is een duidelijk 
uitleg te zien van wat er gebeurd. Aangezien het evenement 
nog niet gemaakt is kan er nog geen realistisch beeldmateriaal 
worden geschoten, maar er kan wel een filmplan worden ont-
wikkeld voor deze promotievideo. Dit filmplan kan een story-
board, synopsis, shotslist en eventueel script bevatten.

Ook adviseer ik dat er een website voor dit evenement wordt 
gemaakt. Op deze website is informatie te vinden over het 
evenement en foto’s die terplekke zijn gemaakt.

Qua drukwerk adviseer ik een flyer en poster. De flyer en poster 
worden natuurlijk niet random neergehangen, maar op plekken 
waar de doelgroep zich bevindt, bijvoorbeeld in de buurt van 
een fitnessruimte of atletiekbaan. 

Al deze communicatiemiddelen zijn natuurlijk vormgegeven in 
een vaste stijl en met een mooi logo.

Mijn advies bij de Film Arena is een website en een app met 
daarop de draaitijden van de films in de Film Arena. 

Een videoplan voor een teaser video voor dit evenement lijkt 
me ook handig, deze kan niet alleen op de website getoond 
worden, maar ook in advertenties. Qua drukwerk adviseer ik 
dat we alleen flyers en posters maken die bij elkaar aansluiten.

Natuurlijk zijn al deze communicatiemiddelen in een vaste stijl 
ontworpen en met een mooi logo.

Bij Work The Date is mijn advies om een social media campag-
ne op te zetten met een Facebookpagina/evenement en Insta-
grampagina. Met een social media campagne kan je namelijk 
het beste doelgroep bereiken.

Mijn advies is ook dat we advertenties plaatsen op verschillen-
de dating apps gericht op mensen uit Eindhoven en omstreken. 
Deze advertentie moet dan wel bestaan uit bewegend beeld, 
omdat dit meer aandacht krijgt.

Natuurlijk hoort erbij dit evenement een logo, flyer en website. 
Met deze middelen kan je goed voor de dag komen bij de 
doelgroep.

https://www.google.nl/search?biw=1920&bih=938&ei=8M_zW96R-
LI-sa6j8gcAO&q=100+meter&oq=100+meter&gs_l=psy-ab.3..
0l10.2759990.2761061..2761136...0.0..0.52.397.9......0....1..gws-wiz.......0i71j0i1
31j0i67j0i10.00kGnIwrRrw

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Eindhovenaren
file:///C:/Users/larss/Downloads/clusteranalyse-de-mensen-van-eindhoven.pdf

https://www.eindhoven.nl/ondernemenhoreca/ontheffing-schenken-zwakalcoholi-
sche-dranken
https://www.eindhoven.nl/ondernemenevenement-organiseren/evenementenver-
gunning-aanvragen
https://www.eindhoven.nl/ondernemen/evenement-organiseren?search=vergun-
ningen

https://www.breakoutrun.nl/
https://www.kartfabrique.nl/prison-island/
http://www.runforyourlives.co/
http://www.runforyourlives.co/
https://www.ed.nl/eindhoven/karkas-philipspand-aan-vonderweg-eindho-
ven-wacht-sloopkogel~a38ea185/
https://www.ed.nl/eindhoven/toekomst-karkas-in-eindhoven-nog-dit-voorjaar-dui-
delijk-br~ad2243b7/

https://www.vuecinemas.nl/?gclid=EAIaIQobChMI6u2ygend3gIVBs53Ch3HgQt-
gEAAYASAAEgLZrfD_BwE
https://www.omniversum.nl/
https://www.eindhoven.nl/ondernemenhoreca/ontheffing-schenken-zwakalcoholi-
sche-dranken
https://www.eindhoven.nl/ondernemenevenement-organiseren/evenementenver-
gunning-aanvragen\
https://www.wikihow.com/Buy-Movie-Rights

https://singleactiviteiten.ning.com/group/singleseindhoven2
https://www.flitsdate.nl/speeddaten-eindhoven/
https://speeddaten.nl/complete-agenda?stad=Eindhoven&gclid=EAIaIQob-
ChMIxZ_d9vHd3gIVhOJ3Ch1GXwl4EAAYASAAEgJiI_D_BwE#agenda
https://www.eindhoven.nl/ondernemen/evenement-organiseren?search=vergun-
ningen

https://www.gloweindhoven.nl/nl
https://www.ddw.nl/
http://www.lichtjesroute.org/
https://www.marathoneindhoven.nl/

https://www.westernexperience.com/winter/home.html 
https://www.s-hertogenbosch.nl/evenementenkalender.html
https://www.helmond.nl/evenementen

https://vanderperk.nl/blog/grafisch-design-trends-2018-1
http://villagrafica.nl/2018/01/10/grafische-trends-2018/
https://ideebv.nl/grafische-ontwerp-trends-2018/
https://sterkinmedia.nl/design-trends-2018/
https://www.designonstock.com/m/extra/mooimakers/
https://www.outsource2india.com/creative-services/articles/top-21-graphic-de-
sign-trends.asp
https://www.escaperoomxl.nl/?gclid=EAIaIQobChMIq7K8--zO3gIVFYfVCh2mM-
QO3EAAYASAAEgKmSvD_BwE
https://www.rgbsilentdisco.nl/?gclid=EAIaIQobChMIzqrLhu3O3gIVw4ayCh2t-
kwyAEAAYASAAEgIspfD_BwE
http://www.zombie-escape.nl/ 
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