PERSBERICHT
WOERDEN, 6 NOVEMBER 2019
IDEA KENT LINTJE VOOR LIVE TOE AAN WYTZE DE HAAN EN STICKS
Director events The Next Web en artiest Sticks ontvingen op dinsdag 5
november als eersten een Lintje voor Live. Deze nieuwe onderscheiding voor
baanbrekende livecommunicatie wordt toegekend door branchevereniging
IDEA.
Onder de visionaire vleugels van Wytze de Haan groeide de The Next Web Conference uit
tot een event met 17.500 deelnemers van over de hele wereld. ‘Wytze strijdt ervoor
digitaal georiënteerde mensen live bij elkaar te brengen’, aldus managing director
Maarten Schram van IDEA. ‘Ondanks de sterke groei, blijft de sfeer op The Next Web
Conference intiem en blijft Wytze vernieuwen. Je kunt met recht zeggen dat het event
een merk is geworden en het merk een event is. TNW werd hiermee wereldwijd op de
kaart gezet. Daarmee is het een inspirerend voorbeeld van de kracht van
livecommunicatie.’
Grensverleggende live-ervaring
Artiest Sticks ontvangt IDEA’s tweede Lintje voor Live voor zijn audiovisuele installatie
Onrust. De muziek die hij samen met producer Kubus maakte, is vier maanden lang
uitsluitend live te beluisteren in het Zwolse Museum de Fundatie. Na 5 januari 2020 is
het nooit meer ergens te horen. Maarten Schram: ‘Sticks brengt mensen samen om zijn
muziek op een compleet nieuwe manier te beleven. Zijn pure en grensverleggende keuze
voor live belonen wij graag met deze onderscheiding.’
Over Lintje voor Live
Lintje voor Live is dé onderscheiding op het gebied van livecommunicatie.
Branchevereniging IDEA kent de prijs onregelmatig en zeer selectief toe aan individuen
of initiatieven die live op baanbrekende wijze in de etalage zetten. Lintje voor Live kent
geen periodieke cyclus, jury’s of case presentaties. Het is een oprechte hommage aan
vakmanschap, gegeven vanuit de branche en toegekend door IDEA.
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Over IDEA
IDEA vertegenwoordigt zo’n 60 toonaangevende en onafhankelijke livecommunicatie- en
eventbureaus. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij sinds 2002 de voorhoede van de
Nederlandse eventwereld. IDEA-leden bieden creatieve totaaloplossingen op het gebied
van livecommunicatie: van strategie tot conceptontwikkeling en productie. Een op de zes
Nederlandse top 500-bedrijven werkt uitsluitend met IDEA-bureaus.
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Noot aan de redactie, niet ter publicatie
Voor nadere informatie, fotomateriaal of interviewverzoeken kunt u contact opnemen
met Maarten Schram, managing director IDEA
0348-753743
06-23758896
maarten@ideaonline.nl
Zie voor meer informatie: https://ideaonline.nl/lintje-voor-live/
Video’s zijn ook hier te vinden:
●
●
●

Teaser 1e Lintje voor Live: https://youtu.be/AN6FU9IejIU

Lintje voor Live Wytze de Haan: https://youtu.be/7PKvUQBOMrI
Lintje voor Live Sticks: https://youtu.be/ou9xv_4-arU

Foto’s & video door George van Wensveen
Fotobijschrift: 1) Wytze de Haan, The Next Web & 2) Sticks, Onrust
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