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Dinner & uitreiking award 
3-9 oktober 2022

Dutch Media Week toont van 3 tot en met 9 oktober de 
ontwikkeling van de media en de impact ervan op mens 
en maatschappij. Samen met een groot aantal partners 
belichten, stimuleren en promoten we de vele prachtige 
ontwikkelingen en initiatieven in de Nederlandse  
media-industrie. 

Een fantastische avond om samen met makers de media te 
vieren en stil te staan bij de impact van media.  
Bovendien reiken we deze avond voor de eerste keer de Dutch 
Media Week Award uit.

Je kunt hierbij aanwezig zijn door een tafel van 10 personen te 
adopteren. De bijdrage hiervoor bedraagt € 2.000,= excl. BTW.

Waarom meedoen: 
 Het prachtige mediavak vieren 
 Inhoudelijk stilstaan bij ‘de impact van media’ 
 Netwerken en cross-overs realiseren 
 Gelegenheid voor relatiemarketing 
 Gezellige avond op een unieke locatie

Woensdagavond 5 oktober



Dutch Media Week verbindt graag mensen en organisaties 
met elkaar. Deze avond is hiervoor een uitgelezen kans. 
Zeker weten dat je nieuwe relaties opdoet!

We starten om 17:30 uur met een warm welkom in het 
kloppend hart van Dutch Media Week op de fonkelnieuwe 
evenementenlocatie, midden in het fantastische mediamuseum 
van Beeld & Geluid Hilversum. Tussen de gerechten staan we stil 
bij de impact van media. Het programma wordt gelardeerd met 
een prachtige muzikale bijdrage van Andre Heuvelman. Tijdens 
deze avond vindt ook de uitreiking van de eerste Dutch Media 
Week Award plaats.

De Dutch Media Week Award zet een Nederlandse mediamaker 
in de spotlights die het afgelopen jaar een positieve, 
maatschappelijke bijdrage heeft geleverd aan of binnen de 
mediawereld. De uitreiking van de Award benadrukt het belang 
dat Dutch Media Week hecht aan de dialoog over de impact 
van media en is dan ook één van de doelstellingen van het 
mediafestival. De award is een juryprijs.

We sluiten de avond swingend af in het Dutch Media Week Café.

Herman@dutchmediaweek.nl  06 53263700 
Siebe@dutchmediaweek.nl   06 82014901

Dutch Media Week Award

Meer informatie of aanmelden
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