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CONFERENTIE

Succesvolle TEDx SittardGeleen krijgt ver
vervolg
SITTARD
DOOR ONZE VERSLAGGEEFSTER

In het Forum in Sittard wordt
op 23 maart voor het tweede
achtereenvolgende jaar een
TEDx-conferentie gehouden.
Ook lokaal talent krijgt een
kans.
De succesvolle eerste editie van
TEDx SittardGeleen van vorig jaar
krijgt dus een vervolg.
Op deze conferentie geven sprekers

naar Amerikaans voorbeeld in
maximaal 18 minuten een presentatie over hun vakgebied of proberen
een inspirerend idee voor het voetlicht proberen te brengen.
Thema is dit keer ‘Living on the
edge to succeed’. Of, zoals de organisatie het verwoordt, soms is een rebel zijn de enige manier om te slagen
en de wereld te verbeteren. ‘Geloven in je droom, in wie je bent en
daaraan vasthouden (...) Dat is het
wat het verschil maakt in onze veeleisende samenleving met al haar

technologische achtbanen en complexe netwerken’, aldus mede-initiatiefneemster Daphne Evers.
Voor TEDx Sittard-Geleen zijn al de
nodige sprekers gestrikt. Onder
hen: Madeleine van der Bruggen, de
expert binnen de Nederlandse politie op het gebied van sexting en kinderporno.
Ook Jeroen Swolfs, die in zeven jaar
195 landen bezocht om het dagelijkse leven op straat te fotograferen, en
Peter Kentie, succesvol sport – en
citymarketeer, behoren tot de gas-

ten. Andere namen die al bekend
zijn, zijn onder anderen ‘fietsprofessor’ Marco te Brömmelstroet en documentairemaakster Sietse Bruggelink.
Om ook lokaal talent een kans te geven hun inspirerende verhaal te laten doen op het TEDx-podium,
wordt op donderdag 1 maart tussen
16.00 en 18.00 uur een pitch gehouden in het stadskantoor in Sittard.
Aanmelden kan via de website
www.tedxsittardgeleen.nl.
De Sittardse evenknie van TEDx

werd vorig jaar in het leven geroepen door Daphne Evers, Inge Mostard en Jan Scheele. Samen met een
team van vrijwilligers wisten ze 24
sprekers te boeken rond het thema
‘Be Bright Together’, vrij vertaald:
wees samen slim.
In samenwerking met Hogeschool
Zuyd volgden er nog een zogenaamde Salon en een Youth-editie voor
scholieren van de middelbare scholen Trevianum, Graaf Huyn en
Groenewald. Die werd afgelopen
november gehouden.

