	
  

UNIEK, INNOVATIEF ÉN BUDGETNEUTRAAL
MNL13: het eerste Open Source zakelijk festival van Nederland

	
   Op het kadastrale middelpunt van Nederland vindt op 25 en 26 september 2013 het
eerste zakelijke festival op basis van Open Source plaats: MNL13. Op twaalf
sfeervolle locaties in de Amersfoortse binnenstad kan ondernemend Nederland
deelnemen én deelgeven aan interactieve sessies. Zorg, wetenschap en voeding
vormen de centrale thema’s, het uitwisselen van kennis is het uitgangspunt.

MNL13 is anders dan alle andere festivals. Geen theaterspel of bandjes op diverse
podia, maar interactieve sessies voor ondernemend en zakelijk Nederland. “Amersfoort
is een ideale verzamelplek”, aldus Herman Dummer, initiatiefnemer van MNL13. “De stad
vormt het kadastrale middelpunt van Nederland, is goed bereikbaar met de auto en
openbaar vervoer, en beschikt over een prachtige, historische binnenstad. Met een
programma dat te veel biedt voor één agenda, kunnen we oprecht spreken van een
zakelijk festival.”
Voor deelnemers én deelgevers
Overkoepelende thema’s tijdens MNL13 zijn zorg, voeding en wetenschap. Op twaalf
sfeervolle locaties in de binnenstad vinden interactieve sessies door interessante
sprekers plaats. Tijdens het festival staan netwerken, samenwerken en kennis
uitwisselen centraal. Dummer: ‘Door kennis te delen en te geven help je jezelf en
anderen vooruit. Vanuit deze vernieuwende gedachte ben ik in Amersfoort met
enthousiaste ondernemers begonnen om een bijdrage leveren aan deze vooruitgang.
Het zakelijke festival moet verwonderen en verbinden. Interactie staat voorop. Dus geen
ellenlange powerpoint-presentaties of sprekers die alleen maar zenden, maar korte
presentaties en dan met de deelnemers ‘aan tafel’. MNL13 is dus een uniek zakelijk
festival voor deelnemers én deelgevers.”
Open Source en budgetneutraal
De organisatie van MNL13 vindt plaats op basis van Open Source en is nietcommercieel. Waarde is belangrijker dan geld; niemand verdient geld aan het festival en
iedereen kan een bijdrage leveren. Naast een inhoudelijke bijdrage hebben zowel
particulieren als bedrijven de mogelijkheid om voor 250 euro ‘vriend van MNL13’ te
worden via www.mnl13.nl. In ruil daarvoor ontvangt de donateur een toegangskaart voor
het festival en naamsbekendheid. Dummer: “Hierbij kun je denken aan vermelding op de
website van het festival, sprekerstijd of andere vormen van waarde-uitruil. MNL13 heeft
als doel om van waarde te zijn voor iedereen. Alle initiatieven die daar aan bijdragen zijn
welkom. De opbrengst van onze Vrienden wordt slechts gebruikt voor de noodzakelijke
niet-te-vermijden out-of-pocketkosten waaronder bijvoorbeeld catering. Geld dat overblijft
gaat 100% naar Terre des Hommes.”
Indrukwekkende sprekers
MNL13 beschikt over een indrukwekkende lijst van sprekers, onder wie
managementadviseur Hans Gelauff, Michael van Wetering (Kennisnet) en Wim Broer
(Korps Nationale Politie). Zij voeren je mee in hun boeiende wereld. Een wereld van
innovatieve en verwonderende werkwijzen, gedachten, experimenten en vergezichten.
Daarnaast zijn er tal van activiteiten. Zo biedt Karin Sikkema met de spannende
locatiegame Lost in Time een interactieve stadsbeleving en organiseert chef-kok Pim
Haaksman (Smulweb Kookcollege) een Borrelhapjes Battle. Kijk voor het volledige
programma van MNL13 op www.mnl13.nl.

NOOT VOOR DE REDACTIE (NIET VOOR PUBLICATIE):
Voor meer informatie over MNL13, sponsoring, foto’s of interviewaanvragen kunt u
contact opnemen met:
Evelien Ouwehand
TEL: 06-53 503 571
E-MAIL: evelien@hetorganisatiekantoor.nl
Evelien Ouwehand is t/m zondag 25 augustus met vakantie. Indien u al eerder informatie
wenst over MNL13 kunt u contact opnemen met:
Isabelle van Hedel
TEL: 033 – 202 09 09
E-MAIL: ivanhedel@amersfoortevents.nl

