Trek je stoutste schoenen aan, kom naar TEDxSittardGeleen 2018,
en misbehave beautifully
TEDxSittardGeleen keert terug in 2018! Na een succesvolle eerste editie in 2017 viert de lokale
editie van dit wereldwijde fenomeen een gloednieuwe editie op vrijdagmiddag 23 maart. Een
line-up met bijzondere sprekers zal de aanwezigen in het Forum in Sittard inspireren met hun
‘ideas worth spreading’ die deze keer gaan over 'living on the edge to succeed'.
Misbehaving beautifully
“Here's to the crazy ones. The misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square
holes, the ones who see things differently. […] ”. Steve Jobs bleek zelf niet zo heel gek nadat hij dit als
een centraal thema voor Apple lanceerde.
‘Living on the edge’, een rebel zijn: in veel gevallen is dit de enige manier om te slagen en om de
wereld te verbeteren. Geloven in je droom, in wie je bent en daaraan vasthouden. "Misbehaving
beautifully", zoals medeoprichtster Daphne Evers het stelt: "is iemand die de rebel in zichzelf loslaat
en zo het goede doet en de wereld weer een stukje mooier en beter maakt. Dat is wat het verschil
maakt in onze veeleisende samenleving, met al haar technologische achtbanen en complexe
netwerken. En met al haar toekomstige uitdagingen die je je nu nog niet eens kunt voorstellen."
Sprekers
Met trots presenteren we de eerste lijst van bevestigde sprekers:
• Geoff McDonald is voormalig Global VP of HR voor marketing, communicatie, duurzaamheid en
wereldwijd talent voor Unilever, waar hij leidinggaf aan projecten op het gebied van corporate
purpose en organisatieverandering.
• Jeroen Swolfs reisde 7 jaar en bezocht 195 landen om het dagelijkse leven op straat te
fotograferen.
• Peter Kentie staat bekend als de succesvolle citymarketeer en bekroonde sportmarketeer.
Daarnaast is hij het brein achter 'just ESTonishing'.
• Vince Meens is één van de toonaangevende crypto-valutaexperts in Europa en ‘serial
entrepreneur’, technoloog en ex-CEO van Jetwise.
• Madeleine van der Bruggen is dé expert in Nederland op het gebied van sexting en
kinderpornografie binnen de Nederlandse Politie.
• Marco te Brömmelstroet is de ‘fietsprofessor’ en brengt wetenschap over fietsen naar de praktijk
en terug als academisch directeur van het Urban Cycling Institute.
• Sietse Bruggeling is een documentairemaker die films maakte over onder andere autonome
wapens en nieuwe verdedigingstechnieken.
• Jeroo Billimoria is een sociale ondernemer die bekend staat om het bouwen van grote, mondiale
coalities en oprichtster van verschillende internationale NGO's.
Onze host, Rutger Mollee, is ook dit jaar erbij om de sprekers na hun verhaal te trakteren op een
scherpzinnige vraag, van hemzelf of uit het publiek.
Om lokale parels in Sittard-Geleen te vinden die hun inspirerende verhaal op ons lokale podium willen
brengen, organiseren we ook een Pitch event. Op donderdag 1 maart 2018 van 16-18 uur kun je je
verhaal komen pitchen in het Stadskantoor in Sittard. Dus heb jij een ‘idea worth spreading’, wil je

graag een plek op het podium bemachtigen op 23 maart, en heb je op 1 maart nog een gaatje in je
agenda? Ga dan naar de site om je aan te melden!
Datum & locatie
Pak gauw je agenda, en markeer vrijdagmiddag 23 maart 2018 met een grote rode X! We verwachten
weer een flink aantal frisse enthousiastelingen en rekenen op een tot de rand gevuld Forum. Een
toplocatie, midden in het hart van Sittard, met een grote multifunctionele ruimte die onlangs
gerenoveerd is en perfect geschikt voor een TEDx evenement.
TEDxSittardGeleen medeoprichter Inge Mostard: "En dat is nog lang niet alles! We overwegen ook
weer een follow-up met een TEDxSalon en TEDxYouth. Vorig jaar waren beide een groot succes en
we hebben er allemaal van genoten onze meest scherpzinnige lokale talenten op het podium terug te
zien!".
Ondersteuning
Wij zijn onze partners die de editie 2018 mogelijk maken heel dankbaar. Dit is onder meer de
Gemeente Sittard-Geleen en Limburg Economic Development (LED), om nog maar te zwijgen van de
grote verscheidenheid aan partners in natura, zoals Exit Communicatie. Michiel van Gog van Exit
Communicatie: "We hebben samen het concept ‘Misbehaving beautifully’ als thema voor 2018
ontwikkeld. Een thema dat wij heel goed vinden passen bij TEDx en haar doelgroepen, tot wie wij ook
onszelf rekenen. Als creatief bureau gaat ons hart sneller kloppen van inspirerende sprekers die van
de gebaande paden wijken!" Het voltallige TEDxSittardGeleen team bestaat uit enkele tientallen
vrijwilligers (waaronder het team), die het hele jaar door hun steentje bijdragen aan de voorbereiding
en het succes van het event. Partners, vrijwilligers, teamleden: stuk voor stuk toppers!
Get in & get inspired!
Deelnemen aan ons evenement? Luisteren naar onze verhalen? Op www.tedxsittardgeleen.nl vind je
alle informatie die je nodig hebt, en je kunt er ook heel snel en simpel online een entreeticket kopen.
Is je agenda op 23 maart niet helemaal leeg, en twijfel je of je ruimte gaat maken? Lees dan op onze
website en onze social mediakanalen zoals bv. Facebook de enthousiaste reacties over ons 2017
event. En trek die stoute schoenen aan, en kom! Want alleen als met een gezonde dosis lef zet je de
eerste stap naar succes!

Over TEDxSittardGeleen
TEDxSittardGeleen werd opgericht in 2017, toen het met succes zijn eerste editie in Sittard
organiseerde. Oprichters Daphne Evers, Inge Mostard en Jan Scheele introduceerden - samen met
een team van enthousiaste vrijwilligers - een zeer gewaardeerd evenement met niet minder dan 24
sprekers rond het thema Be Bright Together. Het hoofdevenement werd voorafgegaan door een pitch
en opgevolgd door een Salon en Youth editie, beide in samenwerking met HS Zuyd.
Perscontacten
Informatie over TEDxSittardGeleen is beschikbaar op www.tedxsittardgeleen.nl of via onze social
mediakanalen (zoals Facebook). Neem voor verdere informatie contact op met Daphne Evers
(daphne@laurel-landmarks.nl / 06-23146476).

