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T EAM I NCREDIBLE

INLEIDING

H OLY M OLY ! E EN ONDERSCHEIDEND WINTERFESTIVAL // 7 DECEMBER 2017 - 7 JANUARI 2018
In mei 2017 heeft organisatiebureau Incredible Event Builders de tender gewonnen die gemeente Heerlen had uitgezet voor de organisatie van een nieuw en
uniek winterevenement. Heerlen wil graag een vet urban, onderscheidend en bovenregionaal winterfestival. Dan krijgen ze een vet urban, onderscheidend
en bovenregionaal winterfestival! Wil je urban zijn, dan heb je wel ballen nodig. Wat Incredible gaat presenteren in Heerlen is nog niet eerder vertoond. En
niet alleen in Heerlen, in de hele regio niet. De bezoeker gaat daarom reageren met “Holy Moly!”
Het plan biedt een inspirerende visie op het winterfestival en biedt een groeimodel. Het past in het urban profiel van Heerlen, staat voor beleving, maar ook
voor sfeer. Het evenement zal gezien de unieke setting en aankleding van de area’s een onderscheidend karakter krijgen. Niet te vergelijken met de
traditionele kerst- en winterevenementen in onze regio. Het evenement zal groeien. Tijdens de eerste editie, maar ook in de komende jaren. Daardoor zal het
evenement ook (Eu)regionale en wellicht zelfs landelijke bekendheid krijgen. Die ambitie wordt nagestreefd.
1 Maand, 5 weekenden… De programmering biedt voor ieder wat wils; muziek, sport, spel, cultuur en creativiteit. Daarnaast moet de programmering en
traffic in de stad ook een meerwaarde zijn voor het ‘umfeld’. Ondernemers en horeca moeten profiteren. De economische spin-off is dus een belangrijk
aandachtspunt. De organisatie gaat om tafel met ondernemers en met de horeca om de invulling van het evenement te bespreken. Ook zij kunnen namelijk
een bijdrage leveren aan de programmering en voor nog meer beleving zorgen.
De kracht van het plan ligt in de samenwerking met heel veel mensen, organisaties, instellingen, bedrijven en meer. Drie weken lang ‘urban feeling in
Heerlen’. Voor, door en met de stad en met de regio! De organisatie hoopt met dit plan een unieke invulling te geven aan de ambities van de stad.
Laat je inspireren door dit plan en door de samenwerking die wij gezamenlijk kunnen realiseren. Wil je actief participeren, meer informatie of een afspraak
maken voor een persoonlijk gesprek? Neem dan contact met ons op!
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HOLY MOLY 1 // U RBAN C ONTAINER C ITY // B ONGERD I
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HOLY MOLY 1 // U RBAN C ONTAINER C ITY // B ONGERD I

Meer urban dan deze area kun je het niet krijgen. We richten
de Bongerd in met zeecontainers. Deze zeecontainers worden
multifunctioneel ingericht en ingezet voor heel wat activiteiten.
Tijdens de opening op vrijdag 15 december staat een van de
beste en meest populaire acts van dat moment op het podium.
Deze act zorgt voor een zinderende opening van het Holy Moly
Winterfestival 2017.
In de weekenden programmeren we in samenwerking met o.a.
Poppodium Nieuwe Nor, een vette line-up. Overdag en door
de week programmeren we met meerdere partners spel- en

P ROGRAMMERING
15 december 2017 t/m 1 januari 2018
Dagelijks geopend
Highlights in de weekenden

O PTIONELE A CTIVITEITEN
Muziekprogramma

sportactiviteiten voor jong en oud.
De zeecontainers worden op diverse manieren ingezet. Als
klimwand, als hotelkamer of als kunstwerk. Een pop-up kantoor
of pop-up winkel kan ingericht worden. Filmhuis De Spiegel en
het Dutch Mountain Film Festival kunnen spannende films
projecteren op de containers.

Klimwand
IJswand klimmen
Retro Skikleding Party
Snowboarding
Nordic Games
SnowVolley
Graffiti Art
Filmprojecties
Container Hotelroom
Kerst- en Oudejaarsborrels
New Years Eve Party
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HOLY MOLY 2 // W INTER W HEELS ’ N B ITES // B ONGERD 2

Op de tweede Bongerd organiseren wij het Winter Wheels ’n
Bites. Een rollend Food Fest met kokende wagens en
smikkeltruukskes.
Met een bonte verzameling van stoere en originele Food Trucks
en creatieve stands toveren we de Promenade om tot een
openluchtrestaurant. De meest exclusieve Food Trucks uit
Nederland en België presenteren het lekkerste eten en de
nieuwste trends.
Wheels ’n Bites is een belevingsspektakel waar de bezoeker
letterlijk kan proeven van het goede leven in Limburg. Van
eerlijk en ambachtelijk eten, verse producten, regionale wijnen
en uiteraard het Limburgse bier. Sfeer en beleving, kwaliteit en
diversiteit, de leukste muziek, een variëteit aan entertainment,
kidsfun voor de jongste bezoekers en nog veel meer vermaak
zorgen voor een geweldige foodhappening tijdens het festival.

P ROGRAMMERING
15 december 2017 t/m 1 januari 2018
Geopend van vrijdag t/m zondag

O PTIONELE A CTIVITEITEN
Muziekprogramma
Food & Beverage
Urban Market
Kidsfun
Proeverijen
Kerstborrels

6

HOLY MOLY 3 // W INTER P ARK U RBANA // P ANCRATIUSPLEIN Z UID

Hét horecaplein van Heerlen, Pancratiusplein Zuid, wordt
volledig ingericht als park. Park Urbana in winterse sferen. Aan
de rand van het plein plaatsen we Nordic Tipi’s. Deze typisch
Scandinavische tenten worden ingericht met tafels, banken,
stormlantaarns, schapenvachten, vuur en verlichting. Geschikt
voor diverse activiteiten. Je kunt er een spelletje schaken,
borrelen met vrienden en collega’s, aan het kampvuur zitten met
je gitaar of voorlezen uit een kinderboek.
Verschillende ondernemers en instellingen kunnen een Nordic
Tipi adopteren en naar behoeven invullen, passend bij het
thema. Denk aan horecagelegenheden en pop-up-stores.
Op het plein loop je zo de ‘wildernis’ in. Het park wordt niet
alleen ingericht met hout, gras, bomen, struiken en banken,
maar ook met een fraaie waterpartij. Want dat is (nog) een

P ROGRAMMERING
7 december 2017 t/m 7 januari 2018
Dagelijks geopend

gemis in het centrum van Heerlen. In het park worden eveneens
diverse activiteiten georganiseerd.
De St. Pancratiuskerk en Schunck worden sfeervol aangelicht.

O PTIONELE A CTIVITEITEN
Muziekprogramma
Food & Beverage
Winter BBQ
Campfire Sessions (akoestische
muziek)
Outdoor Wellness
Kinderactiviteiten
Santa’s Diner in the Sky
Filmprojectie gevel Schunck
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H OLY M OLY P ARTNERSHIP

Partnership
Om dit spectaculaire winterfestival in 2017 en de jaren daarna te kunnen realiseren, zoeken wij ook het commitment vanuit de regio. Het bedrijfsleven en instellingen kunnen
een bijdrage leveren aan de realisatie van het evenement. Om dit mogelijk te maken hebben wij een aantal interessante partnerpakketten samengesteld. Kies je voor een
van deze pakketten, dan steun je niet alleen het Holy Moly Winterfestival, maar zetten we gezamenlijk en wederom onze regio op de kaart. Op de volgende pagina’s vind je
een overzicht van de verschillende partnerpakketten.

Actief deelnemen
Als partner kun je ook actief deelnemen aan het evenement. Je kunt een eigen plek op het festivalterrein krijgen en dit geheel naar je eigen wensen invullen. Zo kun je
bijvoorbeeld een kleine zeecontainer met een leuke actie als bedrijfspromotie inzetten, bezoekers over een bepaald onderwerp of je diensten informeren en/of producten
verkopen. Je kunt een Zweedse tent invullen met je eigen pop-up-idee. We bieden ongekend veel mogelijkheden en deze bespreken wij graag in een persoonlijk gesprek.

Ambassador Club
Naast de partnerpakketten, waarvan we er maximaal 25 aanbieden, richten wij tevens de Holy Moly Ambassador Club op. Als lid laat je zien dat je een maatschappelijk
betrokken ondernemer of organisatie bent en dat we gezamenlijk stad en regio op de kaart willen houden. Leden van de Ambassador Club ontvangen een mooi pakket voor
hun financiële bijdrage. We bieden twee pakketten.

€
•
•
•
€
•
•
•
•
•

250
Uitnodiging voor de Ambassador Club Member Meeting
Naamsvermelding op de speciale Ambassador Club pagina op de website
Naamsvermelding in het programmaboekje

500
Uitnodiging voor 2 personen voor de Ambassador Club Member Meeting
Logo op de speciale Ambassador Club pagina op de website
Logo op de outdoor banners tijdens het festival
Naamsvermelding in het programmaboekje
Speciale vriendenkortingen
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DIAMOND
PARTNER

PLATINUM
PARTNER

GOLD
PARTNER

SILVER
PARTNER

€ 10.000

€ 7.500

€ 5.000

€ 2.500

Aantal beschikbare pakketten

3

4
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Tickets Holy Moly netwerkborrel openingsavond ter waarde van € 100 per ticket
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U RBAN A CTIVITIES // I NDOOR & O UTDOOR

Onze partners vullen het programma aan met zowel indoor als
outdoor activiteiten. In de kliekfabriek kun je van alles laten
pimpen. Je tas, je jas, je smartphone, noem maar op. Je duwt
het aan de ene kant naar binnen en aan de andere kant komt
het er volledig gepimpt uit.
Als extra aankleding van de binnenstad, spannen we cellofaan
tussen bomen en lantaarnpalen. Graffiti artiesten maken hier

O PTIONELE A CTIVITEITEN
Reuzenkleurplaat
Cellograf
Rainworks
Geocache
Laser Graffiti
Aanlichten gebouwen
Urban Chase
IceBar
Boekenmarkt
Urban Foto Expo (Parkstad fotografeert)

een fraai kunstwerkje van. Bijvoorbeeld met dieren, in
samenwerking met GaiaZOO. Kids kunnen met een speurtocht
door de stad op zoek naar de dieren. We hopen natuurlijk op
alleen maar goed weer. Maar een dagje met regen is altijd wel
te verwachten. Met ‘Rainworks’ komen kunstwerkjes tevoorschijn
als het gaat regenen. Iedereen kan zijn eigen kunstwerk maken.
Als partner kun je de jaarlijkse Kerstborrel organiseren of de
afsluiting van het jaar vieren met relaties, collega’s en vrienden.
Wil je écht uitpakken, dan organiseren we samen een vette roof
top party in het centrum van Heerlen.

Rooftop Party (Brasserie Mijn Streek)
Rooftop Party (parkeergarage)
Rooftop Party (Bongerd, El Popo)
Container klimwand
Urban Sports
Heerlen Murals
Urban Masterpieces Schunck
Wintereditie HeerlenStormt
Stadsrondleidingen
Nordic Games
Vuurwerkshow NYE Party
Urban City Escape
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C OMITÉ

VAN

A ANBEVELING

Uit ons netwerk hebben wij met zeven toppers uit het bedrijfsleven een sterk
Comité van Aanbeveling samengesteld. De leden van het comité zijn niet alleen
bevlogen in hun werk, maar vooral ook betrokken bij Heerlen, Parkstad Limburg en
de regio.
Gezamenlijk hebben wij een gigantisch netwerk. Dit netwerk gaan wij triggeren
om nu en in de toekomst te participeren in het onderscheidend en bovenregionaal
winterfestival.
Met dit team hebben we ook behoorlijk wat kennis en kunde in huis. Het Comité
van Aanbeveling zal ons onder meer adviseren over financiële en juridische zaken
en het nog breder uitzetten van de marketingcampagne. Vier leden waren ook
betrokken bij de Stichting Glazen Huis Heerlen 2015. Een prettige samenwerking.
Zij hebben al de nodige ervaring in de opzet en organisatie van een grootschalig
evenement en het triggeren van hun netwerk hiervoor.

H ET COMITÉ
Geerd Simonis

C’mill

Henk Reker

Rabobank Parkstad Limburg (financieel adviseur)

Lars Valkenberg Koenen en Co
Moniek Daniels VVV Zuid-Limburg (marketing en communicatie adviseur)
Nanja Jeuring

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen (juridisch adviseur)

Raoul Braeken

Hago Nederland BV

Tibert Lagarde

Lagarde & You / MKB Limburg
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T EAM I NCREDIBLE

Incredible bestaat uit een dynamische groep van ervaren professionals, aanstormende talenten en freelancers die vol
enthousiasme en positieve energie het beste uit elkaar weten te halen. Deze teamspirit is ons geheime wapen.
Samen leveren we de beste kwaliteit en proberen we altijd boven verwachting te presteren.

Bart Kuipers
Projectleiding
Acquisitie
bart@incredible.nl

Daniëlle Strijp
Acquisitie
Onderwijs
danielle@incredible.nl

Anne van der Meyden
Creativiteit
Inrichting
anne@incredible.nl

Eva Denneman
Programma
Catering & Crew
eva@incredible.nl

Marcel Werry
Acquisitie
Marketing
marcel@incredible.nl

Renske Looykens
Productie
Programma
renske@incredible.nl

Danny Juretzko
Productie
Financiën
danny@incredible.nl

Peter van Neer
Web & Design
Marketing
peter@incredible.nl

Zonder goede, harmonieuze relaties kun je geen enkel groots resultaat boeken. Voor elk project geldt dat niet alleen vakinhoudelijke kwaliteiten nodig
zijn, maar ook het vermogen om effectief samen te werken. Succesvol omgaan met andere mensen. Het team van Incredible snapt dit als geen ander.
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