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SPREKERS Evenement op 23 september in gebouw van Rabobank

Nu dan eindelijk
TEDx in Sittard
TEDx (Technology, Entertainment, Design) is een wereldwijd fenomeen waar ‘inspirerende’ sprekers hun verhaal doen. Binnenkort komt
het naar Sittard-Geleen.
door Rik van Hulst

E

en 3D-geprinte racewagen,
gebouwd met de hulp van
meer dan dertig regionale
bedrijven. Het verhaal van
Rob van Loevezijn van Zuyd Hogeschool is een van de ‘pareltjes’ die
tijdens de allereerste TEDx in Sittard-Geleen te horen is.
Het mondiale fenomeen TEDx,
waarbij sprekers in niet langer dan
achttien minuten hun verhaal vertellen aan een exclusief publiek,
kwam zeven jaar geleden overwaaien naar Nederland. Jan Scheele, die het evenement eerder in
Maastricht op touw zette, haalt het
nu naar Sittard-Geleen. Een logische keuze, als we de initiator mogen geloven. „Deze gemeente is
een kernpunt van innovatie met instanties als Chemelot en Zuyd Ho-

geschool. Maar er zijn ook minder
bekende mensen en bedrijven uit
de regio die een podium verdienen.
De regionale pareltjes als het ware.” Dat vindt ook spreker Van Loevezijn. „Veel mensen denken nog
steeds dat Zuid-Limburg onder de
grond werkt. Veel bedrijven zijn onzichtbaar, maar er zit ongelooflijk
veel toptechnologie in de regio.”
De TEDtalks, zoals de presentaties
worden genoemd, zijn niet alleen
‘kille praatjes’, aldus Scheele. Het
zijn krachtige verhalen die worden
aangekleed. „Een mooi voorbeeld
is de talk uit 2012 van wetenschapper Bart Knols in Maastricht, die gekleed in een boxershort en T-shirt
vanuit een ziekenhuisbed een verhaal over muggen en malaria hield.
Grappig, maar er zat ook een serieuze noot in het verhaal. Uiteindelijk
werd het een enorme hit op internet (meer dan 212.000 keer online
bekeken, -red.).” Of we een dergelijke presentatie ook kunnen verwachten van Van Loevezijn weet
hij nog niet. „Ik weet pas kort dat
ik mag spreken tijdens TEDx en
moet nog met de organisatie rond
de tafel gaan zitten. Hoe het eruit
gaat zien, blijft nog even afwachten. De focus zal in ieder geval liggen op het 3D-printen.”

Volgens Scheele zal de TEDx in Sittard iets afwijken van zijn grotere
broer in Amsterdam. „Daar wordt
uitgegaan van ‘gewoon’ een bijzonder programma. In Sittard willen
we wat meer terug naar de basis,
waarbij inspirerende verhalen uit
de regio een grote rol spelen.”
Kaarten zijn niet te koop voor
TEDx-SittardGeleen, dat op 23 september wordt gehouden in het Rabobankgebouw aan de Bergerweg
in Sittard. „Het is geen commercieel evenement. Het wordt georganiseerd en mogelijk gemaakt door
vrijwilligers en sponsoren. Liefhebbers kunnen straks hun motivatie
insturen en op basis daarvan maken wij een selectie van twee- à
driehonderd mensen. De exclusiviteit maakt het ook bijzonder. Het is
spannend om een kaartje te bemachtigen. In Amsterdam staan inmiddels zo’n 18.000 man op de
wachtlijst”, aldus Scheele. „En degene die er niet bij zijn, kunnen het
later op YouTube terugkijken. Alles
wordt namelijk opgenomen.”
Voor degene die wil spreken, zijn
er de komende tijd pitches, waarbij
onder andere scholieren en studenten uit de regio een jury kunnen
overtuigen met hun verhaal om
het podium te betreden.

