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Hoe zijn jullie bij Schouwburg De Lawei terecht gekomen?
Ieder jaar organiseert Merk Fryslân, de destinatiemanagement organisatie van de provincie Friesland, het Frysk
Toerisme Kongres. Dit jaar hadden we iets specialere wensen dan voorgaande jaren, want we wilden het
congres deze keer neerzetten als “congrestival”: een congres in een festivaljasje. We zochten een locatie met
een grote open ruimte waar iedereen lekker kon netwerken, een hapje kon eten en informatie kon ophalen, maar
ook een grote zaal voor de gezamenlijke sessies. Dat vind je niet overal! De Lawei voldeed aan al onze eisen en
na een leuke rondleiding was de keuze snel gemaakt.
Hoe kijk je terug op de voorbereidingen i.s.m. De Lawei?
Ontzettend goed, er werd veel met ons meegedacht. Het is natuurlijk best spannend om een evenement te
organiseren voor een paar honderd mensen: passen al die mensen wel in één ruimte, of verdwijnen ze hier juist
in? Hoe krijgen we al die mensen vanuit de foyer de zaal in? Gaat alles wel goed met de techniek, de muziekjes
en alle Powerpoint presentaties tijdens de gezamenlijke sessies? De Lawei heeft verschillende teams met veel
verstand van specifieke dingen, zoals bijvoorbeeld de horeca en de techniek, en kon ons goed adviseren in
bepaalde zaken. De communicatie verliep altijd heel vlot, waardoor je lekker kon doorpakken.
Hoe kijk je terug op jullie event?
Het was een fantastische middag! De Lawei was de perfecte locatie om ons “congrestival” te hosten. In de foyer
was genoeg ruimte om ons festival vorm te geven: we konden allerlei standjes kwijt, hadden en gezellig
netwerkhoekje, verschillende meet & greets en zelfs een aantal foodtrucks. Hoe cool is het dat deze trucks zo
door de zij-ingang van het pand naar binnen werden gereden! Ook hadden we een zaal gehuurd voor de
gezamenlijke sessies. In aanloop naar ons congres kwamen er toch meer aanmeldingen binnen dan verwacht en
kregen we van De Lawei een upgrade naar een zaal met meer capaciteit. Erg flexibel! Op de dag zelf waren er
genoeg mensen van De Lawei aanwezig om het evenement in goede banen te leiden en konden we ter plekke
nog dingen afstemmen en wijzigen als dat nodig was.
Wat maakt dat de samenwerking tussen Merk Fryslân en De Lawei geslaagd is?
Het snelle schakelen van beide kanten en de brede ervaring en ruime mogelijkheden van De Lawei.

