
Symposium Duurzaamheid on stage! 

Van inspiratie naar realisatie 
  

Datum Maandag 6 december 2010 (10.00-18.00 u) 

Locatie Theater De Spiegel Zwolle 

 
Kunnen we podiumtechniek duurzaam maken en zo een bijdrage leveren aan 

een groene toekomst? Ja, gelukkig kan dat. Maar hoe dan? Welke ultramoderne, 
duurzame middelen rollen er op dit moment uit de fabriek? Hoe werken die en wat zijn 
hun artistieke prestaties? En wat zijn de financiële gevolgen?  
 
Het VPT-symposium Duurzaamheid on stage! op 6 december a.s. geeft u vanuit 

verschillende invalshoeken informatie die u raakt. 

Onder leiding van ‘Vroege Vogels’ ex-presentatrice Andrea van Pol, een vrouw met 
gevoel voor groen en humor, leggen we een vrijwel directe lijn naar Al Gore, horen we de 
resultaten van het VPT-onderzoek naar duurzame podiumbelichting, beluisteren we 
ervaringen en de ecologische drive van collega’s die al duurzaam werken en kunnen we 
‘hands-on’ de modernste middelen bekijken en vragen en ervaringen uitwisselen. 
De dag begint met een aansprekende eye opener. Mimegezelschap Schwalbe die in 2010 
de prijs voor het groenste ontwerp ontving, ondersteunt met een gedeelte uit haar 
voorstelling ‘Op eigen Kracht’ de keynote speaker.  
 
Keynote speaker Aart van Veller, die onlangs de Communication Award 2010 won, is 
klimaatambassadeur, gesprekspartner van wereldleiders als Al Gore, en ondernemer. Hij 
volgde zijn passie en startte ‘Wij zijn koel’, een adviesbureau dat organisaties helpt om 
klimaatneutraal te ondernemen. Grote ondernemingen als MTV en Discovery Networks 
zijn klanten van Wij zijn koel. 
 
In het plenaire gedeelte worden de uitkomsten van het onderzoek naar duurzame 
podiumbelichting dat de VPT heeft uitgevoerd gepresenteerd. Is het zuiniger? Hoeveel 
kun je ermee besparen? Wat is de invloed op het artistieke beeld? Hoe ervaren technici 
en lichtontwerpers het werken met deze lampen? Zowel de wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten van VSL (Dutch Metrology Institute) als de visie van de 
lichtontwerpers als de conclusies van de klankbordgroep van professionals komen aan 
bod. Extra actueel: hands-on demonstraties van de armaturen, die in het VPT-onderzoek 
zijn gebruikt, kunt u tijdens één van de middagsessie bijwonen. 
 
Beleef een inspirerende, afwisselende dag vol speelse en actieve onderdelen. Kom 
luisteren, meepraten, demonstraties bijwonen en aan workshops meedoen. U doet er  
ongetwijfeld nieuwe ideeën op waarmee u zelf aan de slag kunt. U komt toch ook? 
 
Dit symposium komt tot stand dankzij een Energie Onderzoeks Subsidie van Agentschap 
NL en de steun van HA Rental, Lightco Nederland BV, Flashlight, Rolight, United 
Broadcast Facilities BV, Niek Heijboer Lichtadvies, Fairlight, Controllux, Rotterdamse 
Schouwburg, Odeon De Spiegel Zwolle, Gemeente Zwolle en Scapino Ballet Rotterdam. 
In september 2010 heeft de VPT een convenant gesloten met Energiecentrum MKB, een 
samenwerking die erop is gericht om op efficiënte wijze de leden van de VPT te 
informeren over energiebesparing. 
 
 



Programma Duurzaamheid on stage! 
 

09.15 u Inloop 

10.00 u Inleiding dagvoorzitter, Andrea van Pol 

10.05 u Clean Thinking, Aart van Veller: ondersteunt door Schwalbe’s ‘Op eigen Kracht’ 

10:35 u De visie van Philips op duurzame ontwikkelingen, Steve Carson (ovb) 

11:00 u Presentatie film onderzoeksproject ‘Duurzame Podiumverlichting’ 

11:05 u Presentatie uitkomsten onderzoeksproject ‘Duurzame Podiumverlichting’  

12:00 u Lunch én gelegenheid de stands van de deelnemende bedrijfsleden te bezoeken 

13:00 u 1e ronde themasessies 

13:55 u 2e ronde themasessies 

14:40 u Korte middagpauze 

14:50 u 3e ronde themasessies 

15:55 u Estafette-interview 

16:40 u Samenvatting dagvoorzitter 

16:45 u Borrel en gelegenheid naar de stands van de bedrijfsleden te gaan 

18:00 u Einde 

 
 
Onderwerpen themasessies 

 
Decor: 
1. Rob Bos (Eco-Logisch en Hollandwood), Martin Determann (Decoratelier Vorm & 

Decor BV) Thomas Rupert (decorontwerper) 
 
Vloeren en doeken: 
2. Frans van Oekel (LevTec BV) 
 
Licht: 
3. VSL onderzoek, Wouter Koek (VSL) 
4. Hands on van de gebruikte armaturen, diverse leveranciers 
5. Welke stappen zijn er nodig voor de implementatie van de onderzoeksresultaten, 

Hugo van Uum (gespreksleider), Stefan van Tongeren (Energiecentrum MKB), Henk 
van der Geest (iLo), Tom Verheijen (Rapenburg Plaza BV), Arno Warmerdam 
(lichtontwerper) 

 
Meten is weten: 
6. Willemien Troelstra (Stichting Stimular) 
 
Toneelhijsinstallaties: 
7. Reind Brackman (Trekwerk BV) 
 
Vervoer: 
8. Maarten Arkenbout (Pieter Smit Theater Produktie Service BV) 
 
Afval: 
9. Jeroen de Leeuw (Advies etc.) en Hans Velt (adviseur duurzaam inkopen) 


