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Make A Change Festival 2019 

Introductie 

Jaren hebben wij kunnen genieten van Den Haag, de stad aan zee, maar hoe zorgen we ervoor ondanks de klimaat- en 

wereld veranderingen, dat we onze stad aan zee veilig kunnen overdragen aan onze kinderen? De afgelopen jaren is het 

thema duurzaamheid door particulieren en  vele, vaak grotere, bedrijven omarmd. Maar ook kleinere lokale initiatieven 

duiken steeds vaker op, allemaal met het eenzelfde doel: duurzamer leven.  Allemaal willen wij een klein steentje 

bijdragen aan onze gezondheid en aan het milieu, maar nog steeds heerst de vraag in het dagelijks leven: waar moeten 

we beginnen? Deze vraag willen wij samen met lokale initiatieven en ondernemers beantwoorden tijdens het Make a 

Change festival oftewel MaC festival. 

Duurzaam en innoveren zijn groeibriljanten, die door diverse startende bedrijven/verenigingen in Den Haag en omstreken 

worden toegepast. Deze stroom van ontwikkelingen willen wij door dit festival op positieve wijze beïnvloeden door 

bezoekers op een laagdrempelige manier te introduceren aan deze vele initiatieven. 

MaC festival vindt plaats op 6 juli 2019 op het Lange Voorhout in Den Haag. Op 5 juli vindt er een  kick-off plaats om het 

festival te starten en om duurzame partijen uit Den Haag bij elkaar te brengen. Voor het festival richten wij ons op alle 

huishoudens, zowel nationaal als internationaal, hoog modaal maar ook zeker laag modaal. Bezoekers komen niet alleen 

in aanraking met duurzame aspecten, maar ook met toekomstige vooruitzichten, ontwikkelingen, lokale producten en 

natuurlijk hun eigen huishouden, want ‘Make a Change’ begint bij jezelf. Met MaC Festival willen wij een brug slaan tussen 

de bestaande duurzame initiatieven in Den Haag en de burgers door de velen initiatieven bij elkaar te brengen en voor te 

stellen aan de bezoeker. Er zijn natuurlijk ontzettend veel duurzame  initiatieven maar deze zijn ook ‘scattered around’. 

Op MaC Festival brengen wij deze op 6 juli voor de burger samen.  

Mensen die nog geen duurzame veranderingen hebben geïntegreerd in hun leven willen wij bewust maken van de 

‘makkelijke verandering’, want kleine veranderingen hebben een gigantische impact, als we het maar met elkaar doen.   

 

Festival onderdelen  

MAC Festival zal op vrijdag en zaterdag bestaan uit verschillende onderdelen met onderliggende thema’s zoals voeding, 

kleding, vakantie/recreatie, vervoer, afvalscheiding, wonen, horecakeuzes en deelplatformen. 

Opzet van onderdelen 

 Opening/kick-off 

 Stands/ruimte voor informatie en inspiratie 

 Duurzame markt 

 Food of the Future food court 

 Workshops en lezingen in nabije locaties 

 Duurzame winkel route 

 Closing party  

 

Op vrijdag 5 juli nodigen wij Haagse duurzame partijen uit en deelnemers van het evenement als een kick-off/opening 
van het evenement op zaterdag. Op deze avond worden nogmaals de pijlers van het festival herhaald en kan de Haagse 
visie over een duurzame toekomst worden besproken. Ook is dit een mooi moment om duurzame partijen bij elkaar te 
brengen en met elkaar te verbinden. Er wordt een kleine programmering gemaakt voor deze avond. In samenwerking 
met een duurzame Haagse partij vind deze avond plaats in de buurt van het Lange Voorhout.  

Op zaterdag 6 juli vindt het MAC Festival van 12:00-20:00 plaats op het Lange Voorhout en bestaat uit vier onderdelen: 
er is een onderdeel gericht op informatie en inspiratie,  één gedeelte is het Food of the Future food court, een onderdeel 
is een duurzame markt waar bezoekers duurzame producten kunnen aanschaffen, en het laatste onderdeel zijn 
workshops en lezingen. De duurzame dag willen wij afsluiten voor de bezoeker met een duurzame afterparty! 
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Informatie en inspiratie stands 

Door het gebruik van easy-up tenten bieden wij duurzame partijen de kans en een plek om de bezoeker te informeren 

en inspireren. Partijen die hier te vinden zijn, zijn onder andere buurtinitiatieven, kleine Haagse duurzame ondernemers 

of initiatieven met onderwerpen zoals afvalscheiding, grondstoffen, vervoersmiddelen, duurzame kleding met de 

nadruk op informeren en inspireren. 

Duurzame markt 

De duurzame markt bestaat uit ondernemers met duurzame producten. Bezoekers kunnen op de markt de producten 

aanschaffen en het verhaal achter de onderneming/product zien of horen. 

Food of the Future Food Court 

Op dit gedeelte staan een aantal foodtrucks/pop-up restaurants die bekend staan om hun duurzame uiting met food. In 

samenwerking met deze partijen komen bezoekers o.a. in aanraking met nieuwe duurzame manieren van voeding. Ook 

zullen hier een aantal ‘out of the box’ initiatieven bij zijn zoals een insecten proeverij om op een speelse manier 

verschillende aspecten van duurzaam consumeren te benadrukken. 

 

Workshops & lezingen 

Een onderdeel van het festival, maar wat niet allemaal op het evenementen terrein plaatsvindt, zijn workshops en 

lezingen. In nabije locaties van het Lange Voorhout vinden workshops en lezingen plaats. Op deze manier kunnen de 

workshops en lezingen op een professionele manier worden opgezet met behulp van de al aanwezige materialen van de 

locatie die niet opnieuw hoeven worden neergezet. Bezoekers kunnen van tevoren inschrijven via de website, maar 

worden wel op het evenementen terrein geattendeerd op deze programmering indien de inschrijvingen nog niet vol 

zijn. Daarnaast zullen er wel verschillende activiteiten gaande zijn op het evenemententerrein zelf waar bezoekers ook 

aan mee kunnen doen.  

 

Voorbeelden: duurzame winkel route met de fiets 

In Den haag bestaat er een duurzame winkelroute. In samenwerking met deze partij en met een duurzaam 

vervoersbedrijf kunnen bezoekers deze route beleven. Bezoekers kunnen zich van tevoren inschrijven voor specifieke 

tijden om mee te gaan met de tours vanaf het evenemententerrein 

 

Fiets je eigen smoothie! 

Door middel van de stroom die je zelf opwekt met deze fiets maak je tegelijkertijd je eigen smoothie! 
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Redenen om mee te doen aan Make a Change Festival! 

Leerzaam  

In een duurzame wereld moeten mens, economie en milieu met elkaar in evenwicht zijn. In een niet-duurzame situatie 

wordt er blijvende schade aangericht aan de aarde. Denk hierbij aan de klimaatverandering en het gat in de ozonlaag. 

Mensen putten de natuurlijke bronnen sneller uit dan we denken. Jij kunt op deze manier de bezoekers inspireren en 

leren dat simpele aanpassingen in het dagelijks leven een grote verandering kunnen zijn voor de wereld! Ontmoet dus 

ook hier jouw potentiele klant. 

Tijdens MaC Festival staat spelenderwijs leren- en ontdekken wat de duurzame wereld te bieden heeft centraal.  

Duurzaam platform 

Met het festival creëren we een duurzaam platform voor ondernemers en bezoekers. Dit wil zeggen dat de bezoekers 

van MaC Festival komen voor informatie en inspiratie, maar hier ook kunnen proeven, ruiken, ervaren en beleven. Door 

de vele lokale initiatieven kunnen wij dit groots uitten tijdens het festival. Ook wordt de gelegenheid geboden om als 

ondernemers op 5 juli elkaar te ontmoeten. Wellicht zijn er nog leuke samenwerkingen met andere (lokale) partijen! 

Lange Voorhout Den Haag 

Wij zien het Lange Voorhout als een uitermate geschikte locatie vanwege zijn bereikbaarheid. Inwoners van Den Haag 

weten deze locatie makkelijk te vinden en dagjesmensen en toeristen komen hier on de centrale ligging.  

Mijn MaC 

Make a Change begint bij jezelf, als ondernemer, werkgever, werknemer en bezoeker.  

Maak het verschil en laat de bezoekers jouw product(en) ontdekken of ontdek zelf nieuwe ontwikkelingen. Samen 

maakten we de wereld van nu, samen maken we de wereld voor de toekomst.  
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Praktische informatie  

Stand-informatie 

Tijdens MAC Festival maken wij gebruik van verschillende mogelijkheden voor u als deelnemer. Voor het faciliteren van 
deze materialen en de faciliteiten op het evenement zelf vragen wij een kleine bijdrage per deelnemer. Wij proberen 
deze kosten zo laag mogelijk te houden. 
 

1) Informatie en inspiratie partij ‘Duurzame held’  
Als Duurzame Held maak je gebruik van de easy-up tenten in combinatie met een tafel, eventuele banner met naam er 
op en een signage bord. De totale kosten hiervan zijn €150, maar er wordt €100 gesponsord door de organisatie zodat 
de kosten voor duurzame initiatieven laag blijven. Daarom wordt er €50 gevraagd aan de deelnemende partijen. 
 

2) Duurzame markt (directe duurzame productverkoop) €50 
Op de duurzame markt werken wij met 4 meter kramen, deze dienen zelf te worden af-gerokt. De kosten voor een 
marktkraam bedraagt €50,- 
 

3) Grondplaats per strekkende meter v.a €15,- 

Wilt u met een eigen stand komen? Dan rekenen wij €15,- per strekkende meter 
 

4) Food of the Future foodtruck standplaats €100,- 
Om deel te nemen op het Food of the Future Foodcourt betaald u €100. 

 
Aanmelden kan via de website: https://www.macfestival.nl/ 

 

Stroom 

Stroom kunt u bijboeken vanaf <500 watt. U kunt bij de organisatie doorgeven hoeveel wattage u nodig heeft, waarvan 

het bedrag wordt meegerekend in een uiteindelijke factuur.  Wij vragen om ook aan te geven wat de vorm en naam van 

de stekker is wat u wilt aansluiten op stroom.  

Eigen stand-informatie:  

Als u met een eigen stand komt maken wij een grondplaats voor u vrij. De hoeveelheid strekkende meters spreken wij 

van tevoren met u af. U mag de grondplaats inrichten zoals u zelf wilt. 

Flyeren en promotiemateriaal ophangen is toegestaan in de stand.  

 

Op- en afbouw 

Het is mogelijk om met uw auto op en af te bouwen op het Lange Voorhout. Meer informatie krijgt u in het draaiboek 

bij deelname aan het evenement.  

Communicatie 

MAC Festival wordt breed gecommuniceerd zowel lokaal als regionaal. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken 

vragen wij de deelnemers actief mee te doen in de communicatie. Hiervoor ontvangt u van ons een informatiepakket 

ter ondersteuning. 

 

Openingstijden: 

Mac Festival vindt plaats op 6 juli 2019 van 12:00-20:00 uur 

Tussen 18:00-20:00 zal er een officiële afsluiting worden georganiseerd. Houd dus rekening met de eindtijd van 20:00 

uur 

 

 

https://www.macfestival.nl/
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Contact met de organisatie 

Voor vragen en/of interesse in deelname neem dan contact op via onderstaande gegevens: 

Kreativ Events Nederland 

Thyrza van Raalte // thyrza@kreativevents.nl // 070-4500577 

Anthony Renaud // anthony@kreativevents.nl // 070-4500577 
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