Het Nieuwjaarscafé 2021

MET ELKAAR TOASTEN OP HET NIEUWE JAAR IN JULLIE
EIGEN ONLINE CAFÉ, SAMEN MET JOUW COLLEGA’S.
INHOUD • MUZIEK • VERHALEN
SPITZ MAAKT HET MOGELIJK.
Elkaar ontmoeten in hét online café van jouw eigen organisatie!
Dé plek waar collega’s elkaar graag ontmoeten met een drankje, prettige
muziek, zachte verlichting en vriendelijk geroezemoes. Die sfeer. Die je
misschien zo mist. Maar dan online! Het Nieuwjaarscafé wordt uiteraard
gebrand met jullie eigen logo + naam van je organisatie.
Terugblikken en vooruitkijken; de inhoudelijke reflectie
Een ambiance waar ruimte is voor leidinggevenden, directie of collega’s om de
speerpunten van het komende jaar te bespreken en... om terug te blikken. Want
daar is nu meer dan ooit behoefte aan. Samen verbinding ervaren - ook al is dat
op afstand - en stilstaan bij wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar. Om
vervolgens de blik op de toekomst te richten en vol goede moed het nieuwe jaar
in te slaan.
Het concept is eenvoudig en uniek
In Het Nieuwjaarscafé staat SAMEN centraal. Dit thema geven we vorm met
muziek en verhalen. Immers: muziek verbindt én muziek is een mooi haakje naar
persoonlijke (werk)verhalen. En die willen we met elkaar delen.
Muziek en verhalen
We vragen iedereen om een song uit te kiezen die over samen en verbinding
gaat, inclusief het verhaal achter deze song. Het mag overal over gaan. Alles
wat je wil delen en voor verbinding zorgt, is welkom.
Eigen playlist 2021
Deze songs plaatsen we in de week voorafgaand aan het event op een speciaal
platform dat alleen voor jouw organisatie toegankelijk is. Zo ontstaat er een eigen
playlist 2021 van jouw organisatie met favoriete nummers.
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Live: gesprekken, muziek, quiz door DJ/presentator aan de bar
De inzenders van de hoogst genoteerde songs (de TOP 3) en de mooiste verhalen
worden uitgenodigd om live aan de bar te komen vertellen. In het café wisselen de
verhalen van collega’s en de woorden van directieleden elkaar af. De presentator/
DJ interviewt de ‘gasten’, er wordt live muziek gespeeld en er is ruimte voor een
interactieve quiz.

SPITZ ZORGT ERVOOR DAT HET WERKT.
Jullie eigen platform
SPITZ heeft een gebruiksvriendelijk platform ontwikkeld voor het complete
digitale aanbod dat nodig is om jouw online café te realiseren. Alle collega’s
registreren zich op het platform, maken profielen aan en uploaden hun songs en
verhalen. Je krijgt toegang tot sneak previews en je kunt chatten en
beeldbellen.
Voorbereiding, logistiek en uitvoering
SPITZ ontwikkelt samen met jouw projectteam het format van de Het Nieuwjaarcafé. In een kick-off stellen we met elkaar het definitieve programma vast. Daarna
verzorgt SPITZ het draaiboek, de inrichting van de studio, de aankleding
van het café en de begeleiding van de opbouw, technische doorloop en de dag zelf.
En uiteraard alles wat er nog meer nodig is om een perfecte online bijeenkomst
neer te zetten!
Meer weten?
Bel gerust even voor een vrijblijvend gesprek!
Anouk Kamps | anouk@spitz.nu | T. +31 70 360 9794 | M. +31 6 14 50 14 15
Hylke Thiry | hthiry@beeldengeluid.nl | T. +31 70 330 75 77 | M. +31 6 25 07 67 49
Davina Maurits | dmaurits@beeldengeluid.nl | T. +31 70 330 75 77 | M. +31 6 48 54 03 21
POWERED BY

SPITZ congres & event I Lange Voorhout 1 I 2514 EA Den Haag I tel: +31 70 360 9794 I Anouk@spitz.nu I www.spitz.nu

Het Nieuwjaarscafé 2021

MET ELKAAR TOASTEN OP HET NIEUWE JAAR IN JULLIE
EIGEN ONLINE CAFÉ, SAMEN MET JOUW COLLEGA’S.
INHOUD • MUZIEK • VERHALEN

Logo bedrijf/organisatie.
Eventueel zijn ook kleuren stijlaanpassingen te
verwerken in het platform

Programma

Playlist

Poll

Prikbord

Liedje voor jou

WELKOM IN JOUW TOP100 CAFÉ

Sprekers

Deelnemers

Jouw muziekverhaal al
op je profiel?

Een overzichtelijke menubalk
wordt custom made naar
wens aangepast.

Live Show

Vent, eost, il ex etur molupis nia sit qui doluptam sust reptate

Een viewer-scherm voor
de live show of eventuele
previews

voluptat pernatur sum rest, volest vellab inimus, sequi doluptae
experum sectemporum ad que alibus il minvero bearibus porrovid
earchicae nos aborepudicit qui blabore risciet hilluptaqui reped
mod que volupident es untur aut auda porpostio quibus nulparchil
ilibeatem quassi ut quatur, sites alistibus et hil.
Vol muziek & verhalen…
Ximus id quidessus corem vellore volore coreheniscit facculpari to
endigentis ent, esequo earis voluptatur, expliquia sollam, comnis
solessumquia asperum qui conecabo. LEES ALLE VERHALEN >>

Een korte uitnodigende
introductie-tekst
verwelkomt de cafébezoeker.

Een terugblik én een gezamenlijke toekomstvisie
Cum estrum quunt dus magnimo luptatur, quae audit maximpor sus
voluptatem volecus truptatur molore voloreribus maxim explaute
nimilici que nis repel moluptiur. BEKIJK HET PROGRAMMA >>

Onze playlist

POLL

PRIKBORD

LIEDJE VOOR JOU

Top100 Café
door jou samengesteld

Een eigen playlist 2021
met favoriete nummers
en daaraan gekoppelde
verhalen.

Roller Coaster
Danny Vera
Purple Rain
Prince & The Revolution
The Sound Of Silence
Simon & Garfunkel

CAFÉ DE KLEINE KETEN

Mag Ik Dan Bij Jou
Claudia de Breij

Dst, il ex etur molupis

Dst, il ex etur molupis

Fe nos aborepudicit qui

nia sit qui doluptam sust

nia sit qui doluptam sust

blabore risciet hilluptaqui

Under Pressure
Queen & David Bowie

reptate voluptat pernatur

reptate voluptat pernatur

reped mod que.

sum rest, volest vellab ini-

sum rest, volest vellab ini-

volupident es untur aut

Here Comes The Sun
The Beatles

mus, sequi doluptae expe-

mus, sequi doluptae expe-

auda porpostio quibus nul-

rum sectemporum ad que

rum sectemporum.

parchil ilibeatem quassi ut

Angels
Robbie Williams

alibus il minvero.

Bekijk volledige playlist en lees het verhaal erachter

Stem nu al mee

Variabele elementen zoals
een poll of een prikbord
zijn desgewenst te
implementeren.

quatur, sites alistibus.
Download programma

Deel je vraag of mening

SPREKERS

Alle sprekers en gasten
van het café overzichtelijk
op een rij.
Peter-Jan van Dijk

Saskia Verburg

Frenk Morrenhof

Farida van de Berg - Yilmaz

Saskia Zuidhof

Bestuursvoorzitter

Schrijfster, columnist FD

DJ, influencer

Motivational speaker

Marketeer

Van Dijk Group

Financieel Dagblad

Frenk

Faridaz

Van Dijk Group

Mijn track:

Mijn track:

Mijn track:

Mijn track:

Mijn track:

Space Oddity, David Bowie

Uprising, Muse

Perfect, Ed Sheeran

Duurt Te Lang, Davina Michelle

Wuthering Heights, Kate Bush

Mijn verhaal

Mijn verhaal

Mijn verhaal

Mijn verhaal

Mijn verhaal

DEELNEMERS

Iedere deelnemer kan zijn
eigen profiel aanmaken
en hierbij zijn/haar song
inzenden met een verhaal.

Paul de Graaf

Natalie Kreemer - Jutten

Tim van Helden

Brian Perigord

Marga ten Tijhe

Account executive

Marketing manager

HR manager

Systeembeheer

Receptioniste

Van Dijk Group

Van Dijk Group

Van Dijk Group

Van Dijk Group

Van Dijk Group

Mijn track:

Mijn track:

Mijn track:

Mijn track:

Mijn track:

Don’t Look Back In Anger, Oasis

Proud Mary, Ike & Tina Turner

The Rose, Bette Midler

Leef, André Hazes Jr.

Make You Feel My Love, Adele

Mijn verhaal

Mijn verhaal

Mijn verhaal

Mijn verhaal

Mijn verhaal

Men kan met elkaar in
contact komen via Linkedin,
per mail, een chatgesprek
of videobellen.

POWERED BY

‘n gezond en succesvol 2021 toegewenst!
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