The Road
Leuk dat je bij de 13e editie van
the road symposium bent!

programma
18:15
18:40
19:00
19:15
19:55
20:30
20:50
21:05
22:00

ontvangst
live pianomuziek door Rens van den Akker
welkomstwoord
Charles van goch - mise en place
jaap korteweg - vegetarische slager
pauze
live pianomuziek door Claudine carmen roma
juul manders - balr.
netwerkborrel

De vegetarische slager
Jaap korteweg
Tijdens The Road zal Jaap Korteweg, oprichter van
De Vegetarische Slager, ons meenemen in het verhaal
rondom innovatief vegetarisch vleesch. Inmiddels is
zijn ‘vleesch’ en daarmee zijn onderneming, ontwikkeld
in samenwerking met topkoks, een enorm succes. Zijn
streven? Vleesliefhebbers laten beleven dat ze
helemaal niets
hoeven te missen als ze dierenvlees achterwege laten!

Balr
Juul manders
Op 8 april zullen we niemand minder dan Juul Manders,
founder van BALR., verwelkomen. Samen met oprichters
Demy de Zeeuw en Ralph de Geus laten ze het bedrijf
jaarlijks met 100 procent groeien! Kom naar The
Road, hoor het verhaal achter het succesvolle
mannenkledingmerk en ontdek hoe zij klanten zoals
Neymar en Torres binnenhalen.

Mise en place
chales van goch
Charles van Gogh, oprichter van Mise en Place, is een inspirator,
entertainer en artiest tegelijkertijd. Tijdens de hotelschool
begon hij met ondernemen en zoals zijn achternaam doet
vermoeden: de creativiteit als artiest voert in alles wat hij
doet de boventoon. Hij heeft diverse diploma’s en certificaten
om mensen over vuur te laten lopen, staal te laten buigen,
maar vooral een levensplan te ontwikkelen voor zichzelf.
Hij spreekt het liefst voor studenten over DYD (discover your
dream) en een van zijn meest gebruikte lijfspreuken is “It’s not
what happens to you, it’s what you do with it”.

Charles van goch

dagvoorzitter
Gwen van poorten
Op maandagavond 8 april zal Gwen, bekend van onder
andere Spuiten en Slikken op BNN, samen met de sprekers
van die avond de touwtjes in handen nemen.

Strawberry Visuals is een creatief en ambitieus bedrijf uit Delft. Ons team
bestaat uit creatieve studenten die met een frisse blik op film, fotografie en
grafisch design uw wens in vervulling laat gaan. Strawberry Visuals vormt
de brug tussen studenten en bedrijven. In heel Nederland kunt u gebruik
maken van onze diensten. Vernieuwing, service en kwaliteit, is voor ons een
vanzelfsprekendheid.

Met ruim 700 klanten in meer dan 20 landen is Isah de ERP-software voor de
klantordergestuurde maakindustrie. Isah is een bedrijf waar mensen elkaar
kennen, elkaar vertrouwen, ruimte hebben voor het nemen van initiatieven en
via korte lijnen met elkaar communiceren. We kennen de klant, weten wat er bij
hen speelt en zijn klantgericht in alle geledingen van het bedrijf. Medewerkers
van Isah hebben een vergaande kennis van of interesse voor de maakindustrie.

Rabobank Tilburg en omstreken is een lokaal betrokken bank die letterlijk
dichtbij is. Ze is sparringpartner bij de ontwikkelingen in de stad en draagt daar
een flink steentje aan bij. Met initiatieven als de Rabo Starter van het Kwartaal
en het Rabo Ondernemerscafé geeft zij een impuls aan het MKB door starters een
podium te geven, en kennis en een netwerk te bieden. Op deze manier kunnen wij
beiden ons netwerk te vergroten en ondernemende studenten op weg helpen bij
de start van hun bedrijf.

Business to make a difference. Een beweging die sociaal denkers commerciëler
maakt en commercieel denkers socialer. Door steeds verrassende combinaties
te vinden. Tussen mensen die een kans verdienen en mensen die ‘m allang gepakt
hebben, tussen mensen met ideeën en mensen met knowhow, tussen mensen die het
lef hebben om iets nieuws te doen en mensen die hun nek willen uitsteken.

Parkeren
Met de auto?
Theaters Tilburg heeft drie gemeenschappelijke parkeergarages op loopafstand:
Parkeergarage Schouwburg Louis Bouwmeesterplein 2, 5038 RL Tilburg
Parkeergarage Emmapassage Paleisring 27-29, 5038 WD Tilburg
Parkeergarage Koningsplein Piusstraat 1, 5038 WR Tilburg
Met de fiets?
Links onder de entree van de concertzaal vindt u de ingang van een gratis
gemeentelijke fietsenstalling. De fietsenstalling is geopend van maandag t/m
zaterdag van 07:00 tot 00:00 uur.
Met het ov?
Vanaf station Tilburg loopt u in ongeveer 10 minuten naar Theaters Tilburg. U steekt
dan vanuit het station richting centrum recht over en loopt via de Stationsstraat door
de Nieuwlandsraat en het Kapelhof.

