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Welkom allemaal
Fijn dat we elkaar treffen op deze trefdag 
Ik heb begrepen dat wij één de laatste zijn die jullie vandaag mogen verblijden met 
een presentatie
We gaan het kort en krachtig houden



Ik ben Frederik en dit is Louis van Bonka Circus
Louis is strateeg van het project en ik heb als creative copywriter meegewerkt aan de 
communicatie rond het virtueel museum



Wat gaan we vertellen?
Ik ga kort over Bonka Circus vertellen.
Vervolgens gaat Louis vertellen over de samenwerking en ook de strategische insteek 
voor het project.
En dan ga ik al een tip van de sluier lichten.
Kleine teaser - we mogen nog niet de naam en de baseline verklappen.
Maar al wel iets vertellen over het creatieve koepelconcept.





Bonka Circus is een communicatiebureau voor organisaties en bedrijven die inzetten 
op positieve maatschappelijke verandering. 

We versterken deze positive changemakers met impactvolle communicatie en straffe 
campagnes, met als doel duurzame gedragsverandering. 



Changemakers zowel binnen de privésector als overheid, non-profit of social profit. 
Museum Kunst & Geschiedenis 
Kringwinkel 
Red Star Line 
Decathlon 
Gents Universitair Museum 
Radio 1 
Unizo



Purpose, dat is voor ons ook de culturele sector. 
Ik denk dat ik deze zaal niet moet overtuigen van het maatschappelijk belang van 
geschiedenis, cultuur en erfgoed.
Maar dus wij hebben ook heel veel toffe dingen mogen doen voor collega’s van jullie 
uit de culturele sector. 













































De insteek of het inzicht waar we zijn van vertrokken.
Eigenlijk is niet alleen de bevolkingsdichtheid hier enorm hoog.
Ook het aantal cultuur, erfgoed en geschiedenis is hier gigantisch.
Vlaanderen is een enorm rijk gebied op dat vlak.
Daar mogen we ook als Vlaming al wel eens minder bescheiden over zijn.



Dus we zijn verder gegaan met dat inzicht.
Waar je gaat of staat in vlaanderen.
Er is hier altijd we iets nieuws te leren, te ontdekken of te beleven.
We zeggen eigenlijk tegen mensen…



Ontdek elke vierkante meter geschiedenis.
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Nogmaals, dit is niet de naam en baseline 
Dit is wel het creatief koepelconcept 
Waar we onze campagne aan willen ophangen 
Met ‘1m2 geschiedenis’ tonen we de rijkheid van de Vlaamse geschiedenis in al zijn 
rijkdom. 
Het is een koepelconcept met zeer veel langetermijnpotentieel op verschillende 
vlakken:



Als we het conceptueel potentieel uitleggen gaat een ‘t ander meer duidelijk worden 



We lanceren de campagne met posters van vierkante meter.
En eigenlijk zeggen we: vlaanderen dat is één groot ‘museum’ van 13,6 miljoen 
vierkante meter.
We nodigen mensen uit om dat ‘museum’ te verkennen.
We kunnen jullie ook al wel een beetje teasen op vlak van de huisstijl.



We kunnen ook overal musea gaan openen van een vierkante meter.
Overal plakken we affiches - om mensen te triggeren.
We doen dat op interessante of cultureel betekenisvolle plaatsen.
Om zo mensen letterlijk te doen stilstaan bij hun omgeving.



Een ander voorbeeld waar we dat kunnen doen is op bekende landmarks.
Hier in Antwerpen aan de kaaien, het voorbeeld van de Red Star Line.
En vanzelfsprekend ook op andere bekende en minder bekende plekken.
Bijvoorbeeld de mijnsite in Beringen, het Ensorhuis in Oostende,...



Dit is hoe het werkt voor ons:
Dan ga je naar de app, virtueel museum
Vertellen dat we vanuit de app naar het museum gaan 
Van het virtueel museum naar het echte museum 



Er zijn veel andere manieren om dat idee te doen leven.
Een voorbeeld is dat we de persconferentie op een vierkante meter organiseren.
Zo krijgt die vierkante meter ook geschiedkundige waarde, want daar is dat virtueel 
museum ontstaan.



We maken van Vlaanderen één grote kaart.
En zeggen dus: ontdek elke vierkante meter, horizontaal of verticaal.



Er hangt gigantische veel vierkante meters Vlaams erfgoed aan de muur in 
internationale musea.
Vlaanderen is dus misschien dichterbij dan je denkt.
Een van de mogelijkheden dus om mensen buiten Vlaanderen aan te spreken.



Voilà.
Wij hopen dat wij jullie hier al wat warm hebben gemaakt.
En goesting hebben doen krijgen.



43




