Persuitnodiging: Onthulling wereldrecord grootste chocoladekunstwerk
Donderdag 6 februari, aanvang: 17.30 uur, Onderzeebootloods, Rotterdam
Chocoladeatelier van Noppen en Mercy Ships Holland nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij
de onthulling van Het lekkerste wereldrecord, het grootste chocoladekunstwerk ooit, op donderdag 6
februari 2020 in de Onderzeebootloods in Rotterdam.
Het meesterwerk van Frits van Noppen wordt feestelijk onthuld door Mercy Ships oprichter Don
Stephens. Presentator van deze avond is Jan-Dirk Stouten. Managementgoeroe Ben Tiggelaar zal een
inspirerende sessie verzorgen. Na afloop is er uitgebreid mogelijkheid tot netwerken met honderden
ondernemers.
Programma onthulling 6 februari
16.30 uur: inloop
17.30 uur: programma
- Inspiratiesessie met managementgoeroe Ben Tiggelaar
- Frits van Noppen over zijn motivatie voor dit unieke meesterwerk
- Tjeerd de Jong (vrijwillig arts bij Mercy Ships) over de chirurgische nood in de wereld
- Muzikale bijdrage van Berget Lewis
18.30-18.45 uur: start onthulling door Mercy Ships oprichter Don Stephens
19.00 uur: einde programma
Aanmelden kan via media@hetlekkerstewereldrecord.nl. Graag naam, contactgegevens, medium en
eventuele interviewwensen vermelden.
Mogelijkheden voor items
Er zijn diverse mogelijkheden voor het maken van items. Items van de voorbereidingen in het
chocoladeatelier zijn te realiseren op afspraak. Neem hiervoor contact op met de perscoördinator.
Items bij het kunstwerk in de Onderzeebootloods zijn mogelijk op 6 februari tussen 13.00 – 16.30 en
na het einde van het programma rond de onthulling (na 19.00). Neem contact op met de
perscoördinator om hiervoor een verzoek in te dienen. Voorafgaand aan de onthulling wordt het
kunstwerk niet vertoond.
Mogelijkheden voor interviews
Frits van Noppen is in januari 2020 op afspraak beschikbaar voor interviews. Bij de onthulling van het
kunstwerk op 6 februari is hij beschikbaar voor interviews tussen 13.30 en 14.30 uur, en tussen 19.00
en 19.30 uur. Op 7 en 8 februari is hij beschikbaar op afspraak.
Vanuit Mercy Ships is woordvoerder Mirjam Hamer beschikbaar voor interviews. In januari 2020 op
afspraak, bij de onthulling van het kunstwerk zijn interviews mogelijk tussen 15.30 en 16.30 uur en
van 19.30 tot 20.00. Op 7 en 8 februari is zij beschikbaar op afspraak.
Neem contact op met de perscoördinator om de mogelijkheden te bespreken.
Perscoördinator
Alinda Lenting
media@hetlekkerstewereldrecord.nl / 010-4102877 of 06-82561373

