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V O O R W O O R D

Welkom bij het college event techniek en technologie. Met dit college

bieden wij u de mogelijkheid uw kennis te actualiseren en te verdiepen.

 

De programmaleiding van Master in Event Management is erin geslaagd

een interessant, actueel en uitdagend programma samen te stellen dat

naast een theoretische verdieping ook inzicht geeft in de laatste

ontwikkelingen in de praktijk.

 

Na het volgen van dit college ontvangt u een deelname certificaat.

 

Wij wensen u veel succes en plezier bij het volgen van dit college.

 

Harry de Winter

Directeur Master in Event Management
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I N L E I D I N G

Voor u ligt de studiehandleiding van het college event techniek en technologie hierin

staat in detail beschreven wat het college inhoudt. Het programma (tijd, locatie en

docent) zijn onder voorbehoud.

Doel van het college
Tijdens dit college wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden, tips en anekdotes het

belang van de technische productie bij events uitgelegd. Geen onbegrijpelijke

technische jargon maar juist doelgerichte informatie die u morgen in praktijk kunt

brengen.

Inzicht in de basisbegrippen en noodzakelijke onderdelen die uw evenement kunnen

ondersteunen(of onderuit kunnen halen). Maar ook creatieve manieren om techniek te

gebruiken en innovaties, zoals bijzondere projectie, Virtual Reality en Augmented

Reality. En dat alles in de context van de impact, het rendement en het budget van

uw event.

Door de veranderende wereld van live events door Covid-19 heeft ook online events

een enorme vlucht genomen. Wat zijn de technische implicaties daarvan? Hoe

gebruikt u in dat geval camera's, licht, geluid, video en andere technieken als

toegevoegde waarde.

Lesmateriaal & studiebelasting 
Deelnemers krijgen tijdens het programma de beschikking over lesmateriaal, dat u

thuis nog eens rustig kan doorlezen. In dit college is geen tentamen opgenomen. U

ontvangt bij volledige aanwezigheid een deelnamecertificaat.

 

Veel plezier en succes bij het college event techniek en technologie

https://www.eventbranche.nl/nieuws/23-nieuwe-gecertificeerde-eventmanagers-versterken-de-branche-17758.html


  P R O G R A M M A
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Tijd: 09.30 - 12.30 

Docent: René Pouwelse - Advies | Regie | Productie

Titel: Event techniek en technologie

Inhoud:  Tijdens het college komen de allernieuwste voorbeelden, begrippen en

theorieën van de technische productie bij events aan bod. Denk aan projectie,

diverse soorten licht, beeld en geluid en nieuwe technische innovaties en hoe

deze technieken de impact (of het rendement), het operationele proces en het

budget van je event beïnvloeden.



L E E R D O E L E N
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Kennis van en inzicht in de mogelijkheden van technieken op evenementen

Kennis van belangrijke technische termen betreffende licht, beeld en geluid

De allerlaatste ontwikkelingen op dit gebied (live, online én hybride)

Hoe u een gedegen gesprekspartner van technische leveranciers wordt

EVENT TECHNIEK EN TECHNOLOGIE LEERT U:

 



Hebt u vragen of wenst u verdere informatie. Aarzel niet en neem

vrijblijvend contact op met:

Harry de Winter - Directeur Master in Event Management

 

+316 506 663 64 

harry@masterineventmanagement.nl 

www.masterineventmanagement.nl 
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https://masterineventmanagement.nl/

