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INLEIDING
In het vierde blok van de opleiding Communication & Multimedia Design zijn we aan de slag gegaan 
met Social Media. We hebben de opdracht gekregen voor het evenement: “TEDxDelft 2016”. TEDx 
zijn onafhankelijk TED-achtige evenementen, die georganiseerd kunnen worden door iedereen die 
een gratis licentie van TED verkrijgt. Op dit event zullen er verschillende sprekers hun verhaal doen. 
Tussen rondes van sprekers door zullen er pauzes plaatsvinden. Voor deze pauzes gingen mijn 
projectgroep en ik een side-event bedenken.

Het thema waarbinnen dit side-event moest vallen was ‘let’s play’, in de breedste zin van het woord. 
Alles wat we gingen bedenken en maken moest onder dezelfde visuele identiteit vallen. We hebben 
hier allemaal verschillende dingen geprobeerd en bedacht. In dit boekje zult u mijn proces zien waar 
ik doorheen ben gegaan om tot een visuele identiteit te komen.

Als eerste zult U wat inspiratieborden zien binnen het thema ‘let’s play’. Daarna vijf verschillende 
concepten met visuele voorstellen, en met vier concepten heb ik ook met materiaal 
geëxperimenteerd. Het laatste concept is ook mijn gekozen concept, hiermee kon ik de meeste 
kanten op. Ik laat hierna zien hoe dit concept aansluit op het concept wat we met de projectgroep 
hebben gekozen en de iteratieslagen die ik nog heb gemaakt binnen de visuele identiteit om tot twee 
posters en een flyer te komen.

Het tweede gedeelte zal bestaan uit mijn ideeën over de side-events. Wat mij hiervoor heeft geïnspi-
reerd en wat er is uitgekomen. Ik zal side-events beschrijven en schetsen en uiteindelijk twee 
uitwerken. Het einde van het boekje zal bestaan uit het eindresultaat, het totaalplaatje!

Meike Lemmen
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INHOUDSOPGAVE

Inspiratiebeelden op thema ‘let’s play’ 

5 concepten met visuele uitwerkingen en experimenten met materiaal

Verder experimenteren en goed combineren

Lettertypes en laatste iteratieslagen tot eindproduct

Ideeën voor side-events binnen het concept ‘Mystery X’

Verdere uitwerking op side-event 3 en 7

Het eindresultaat
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INSPIRATIEBEELDEN OP 
THEMA ‘LET’S PLAY’



7



8



9



10

5 CONCEPTEN MET VISUELE 
UITWERKINGEN EN 

EXPERIMENTEN MET 
MATERIAAL
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1. GAME - MODUS
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2. TAPE IT!
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3. CHALK CHALK CHALK
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4. PLAY IT VINTAGE
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5. NEW NEWSPAPER
(gekozen visuele concept)
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X
Otat rero mint, que nonsequi que excest et, tem alitio to et quis essi diam 
ipsuntur, idel magnitas audiandit, occab ius cus et odis init, officae dollut 
et liquam fugitib usdae. Hillecus exped quo eates et fuga. Millatae occul-
pa dolores ea pernatecto quiamenist lique dolorio cum faccatem quiati 
blabo. Hic tem. Ut que placero eatur acea aut velestrum quamust, om-
modis tiorro voluptatur, corum fugit lacepel ium nihiti sequam rera sun-
tiorro que preperiantum et volorem fugitatem que cus, nonseque seque 
pratem. Odi ulpa autem hitaquam ipsae omniani idebis nimil et, omnimus 
etur seraers pidignis aliqui omnihit quiatat iusant, et vella cum dit, nisqui 
optas evel millab ius des cum enem rernam hillaturia volore, sequos do-
luptur? Quiat untem fugia vercil ide quame ea et earum sinctat usandes 
voloresecum susantu repraerrum reperum ut que voloritin num quiatus, 
quuntiust, se ea dolupta delitempora aboreptae ra quo cupti offic te provit 
pedipidunt ut ernatium quiaepr aturia volupta que consequi occum erupta 
sandunt res comnima ximagniet modignatur, alit, nobitat quasperit aut 
incius, nonsedi tioraturia num assusdam rerum venit, vel experfe rehendi 
aut voleceris aut laborpor rempos qui dolupta esedissum nus, sequae 
ernati to beatum que est, cuptio que nonsectur, ut aut quia sequi andigni 
mendem quodigenest, il eaque laccatem id millo blab il inia et fugiandae 
vel mo il eum repel earum, samus ereperis volo quam in cullabor atur, 
sandam am re ne et eatio quunt exerovid ex et voluptatem quat.
Porporem nectate volecatiam, et prorrumet DELFT omnissequate 
non nempel excererrum aliquam vent perum fugitaque vidello ritatum 
et acestem faccus a nobitia comnisq uatemque voloreped quod expe 
peditat volo ex et que velesciis eatet pratusae et voloremporro venimus 
sundis enimusdae rendunt ioribeat ut optis molupta velist, et optam dit 
quosam sunt exerum que sam quatis elit esciento cum fugias am et 
voluptaquunt idi sa comnis quate vent fugiam ad es quatias doluptas dus 
ut ut apici tenihit, soluptas ni sam, in etus sitis qui dit pore et offic temper-
feris aute nemolup taquiam, quodio. Nam, utatem quam ius simus alibus 
autem il modipsa niatect atiora quam voluptatus magnatem alit ex
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VERDER EXPERIMENTEREN 
EN GOED COMBINEREN

Ik was mijn experimenten vanaf nu zo gaan draaien dat het goed aansloot bij het concept wat we met 
de groep hadden besloten. Ons concept heet ‘Mystery X’.

In iedere sessie sprekers bevindt zich één mystery talker. Het publiek zal voorafgaand aan de sessie 
sprekers al enkele hints kunnen verzamelen. Hierbij worden zowel online als offline media ingezet. 
Het publiek wordt zo uitgedaagd om erachter te komen wie deze mystery talker is. Voordeel is dat ze 
met deze hints al scherp worden gezet voor de talks en aandachtig zullen luisteren. Na iedere sessie 
wordt uiteindelijk de mystery talker bekend gemaakt in de mystery box. Maar direct daarop volgen 
alweer de hints voor de volgende ronde.

Mijn eigen gekozen visuele concept sloot hier al goed bij aan. In een krant lees je vaak belangrijke 
informatie. De hints, die de bezoekers gaan verzamelen, zijn ook belangrijke informatie.  Met ‘new 
newspaper’, was ik al op zoek gegaan naar hoe je een krant op verschillende manieren kunt 
gebruiken, op welke manieren je informatie kunt overbrengen met hulp van een krant. 

Vanaf nu ging ik mijn experimenten meer toespitsen op de ‘mystery talker’. Deze persoon staat 
namelijk centraal in ons concept. Dus ik ben meer gebruik gaan maken van ‘mensen’. 
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LETTERTYPES EN LAATSTE 
ITERATIESLAGEN TOT 

EINDPRODUCTEN
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LET'S PLAY
let's play!

LETS PLAY
lets play

LET'S PLAY
let's play!

LETS PLAY

LET'S PLAY
let's play!
LET'S PLAY
let's play!
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“Mathematics is one of the only truths we have,” says Wio-
letta Ruszel. Ruszel, an assistant professor of applied prob-
ability at TU Delft, will take the stage at TEDxDelftWomen 
later this month to “change the perception of math.”

She believes that part of the reason why so many people 
claim to be bad at math is that it is socially acceptable for 
them to say that they are. “Similar to any other kind of 
social conditioning, children learn very early to see math as 
something difficult and resist it. But, our brain is a logical 
machine, it is made to understand math. If someone wants 
to learn the violin or a new language, they have to work 
hard and practise a lot. Put in the hours and only then will 
they see the result. It’s the same thing with math,” she said.

26 FEBRUARI 2016
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It’s the same thing with math,” she said.
Incidentally, Ruszel can speak six languages fluently: English, Polish, German, French, Italian and Dutch. “My family 
is Polish and we lived in Berlin. My husband is Italian, so that’s why I learnt the language. I’ve always been fascinated 
by French history and studied in France for a while. As for Dutch, I’m here now.” Somewhere along this journey, Ruszel 
studied psychology, neurosciences and became acquainted with philosophy. She saw how Plato and Aristotle used logic 
to get to the truth. She says she also realised that while certain conclusions can be drawn about human behaviour, there is 
never an absolute truth or formula for human beings. Given her background in neuroscience, her experience with proba-
bility and her fascination with the human condition, this Ruszel may consider something ismultidisciplinary along those 
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IDEEËN VOOR SIDE-EVENTS 
BINNEN HET CONCEPT 

‘MYSTERY X’
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INSPIRATIEBEELDEN VOOR 
SIDE- EVENTS
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1. TASTBARE HINTS
Door middel van de catering en andere voorwerpen op het event zal de bezoeker hints ontvangen 
over de mysterytalker. Hiervan heb ik er een aantal uitgewerkt.
1. Op een cakeje zal een getal komen staan, dit zou een leeftijd kunnen zijn, een huisnummer of de  
spreektijd. De bezoeker weet van tevoren niet dat deze ‘hint’ er zal zijn en zal zo verrast zijn tijdens 
het kopen van het gebakje.

2. Zoals altijd kun je als bezoeker een servetje pakken. Gewoon, omdat je knoeit, omdat het eten wat 
vettig is of om je mond mee af te vegen. Bezoekers die aan het spel deelnemen zullen zich afvragen 
waarom die servetten een bepaalde kleur hebben. Is het omdat de talk over vergrijzing ging? Of is het 
omdat de talker een grijze trui aan had?

3. Na een lange zit zal de bezoeker toe zijn aan een glaasje fris of een kopje koffie. Aan de onderkant 
van de beker zal de bezoeker een quote aantreffen die de talker heeft uitgesproken. Als de bezoeker 
goed oplet weet hij dus al snel wie de mystery talker zal zijn. Niet elke bezoeker kijkt op de 
onderkant, maar een oplettend bezoeker zal dit toch wel opvallen.

Voor het project heb ik deze gemaakt, hieronder ziet u de foto’s.
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2. MYSTERY BOX
Er zal een ruimte komen waar de onthulling van de Mystery Talker na elke ronde zal plaatsvinden. 
Dit zal een ruimte zijn die heel toegankelijk is. De muren zullen echter beplakt zijn met veel foto’s en 
krantenstukken. Dit zie je wel vaker in  spionagefilms of detectiveseries. Deze bekleding van de ruim-
te sluit goed aan bij mijn visuele identiteit. In deze ruimte zullen veel stoelen en hangtafels komen 
te staan. Mensen komen hier na een ronde van sprekers naar toe om de onthulling van de Mystery 
Talker te zien. Dit zal op een klein podium plaatsvinden. Verder dient deze pauzeruimte gewoon als 
ontmoetingsplek, om je hints met andere mensen uit te wisselen en even bij te komen van de ronde 
met sprekers.
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3. THE HANDSHAKE-CAM
Ik zou het heel leuk vinden als mensen samen gaan werken binnen dit concept. Mensen moeten 
samen op zoek gaan naar de Mytsery Talker. Als je mensen op een  leuke manier samenbrengt 
wisselen ze misschien hun hints uit. Daarom kwam ik bij de ‘handshake-cam’. Door de quote die er bij 
staat weten mensen direct wat ze moeten doen. Het is ‘maar’ een handdruk, dus mensen werken hier 
gemakkelijk aan mee. Door de quote eronder gaan mensen hun hints uitwisselen, of als een van de 
twee nog niet bekend is met het fenomeen wordt het spel zo doorverteld.
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4. DOTS & BOXES
Ook wel bekend als het Nederlandse ‘kamertje verhuren’ of ‘landverovertje’. Bij dit side-event neem 
ik het thema ‘let’s play’ heel letterlijk, ik laat hier namelijk de mensen een spelletje spelen.

Het spel wordt gespeeld op een digitaal scherm tegen de muur, waarop puntjes in de vorm van een 
vierkant staan. Elke beurt mag een speler een puntje met een ander puntje verbinden door er een 
streepje tussen te plaatsen. Als een speler een hokje compleet maakt mag hij hem inkleuren en mag 
hij daarna nog een keer. Het spel eindigt als een speler meer dan de helft van de beschikbare hokjes 
gepakt heeft. Als een van de twee bezoekers gewonnen heeft krijgt hij een hint. 

De bezoeker kan er dan voor kiezen natuurlijk om deze hint met zijn medespeler te delen of om deze 
voor zichzelf te houden.
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5. MYSTERY FACEBOOK
Via Social Media zal de bezoeker op de hoogte worden gehouden. Er zullen hints op geplaatst 
worden, alsof het het Facebook-profiel is van de Mystery Talker, alleen dan anoniem.
Doordat de bezoeker met zijn eigen profiel dit kan bezoeken zal hij zich betrokken voelen en doordat 
het Facebook is is het ook heel toegankelijk.
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6. FOTOMUUR
De zoektocht naar de Myster Talker is een hele klus, je zou het kunnen vergelijken met 
detectivewerk of spionagewerk. Omdat bij mijn visuele identiteit een krant centraal staat en omdat 
het vinden van de Mystery Talker een leuke, maar spannende, klus is moest ik aan onderstaande foto 
denken. Dit zie je wel vaker in films dat mensen dit gebruiken als ze iemand “onopgemerkt” in de 
gaten moeten houden. Mijn idee voor een side-event is dus een fotomuur waar mensen dus op deze 
manier op de foto kunnen. Er zullen verschillende achtergronden  beschikbaar zijn en de foto die 
wordt gemaakt krijgt iedere bezoeker toegestuurd. De tekst die bij de foto erbij zal staan is: 
“searching for the Mystery Talker”.
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7. APP
Er zal een app komen voor de bezoekers van TEDxDelft. De app zal de vormgeving krijgen die aan-
sluit met de rest van mijn visuele identiteit. De bezoeker kan op deze app praktische informatie 
vinden over het event, zoals bijvoorbeeld een tijdschema of de plattegrond. Verder zal er allemaal 
content opstaan met betrekking tot het concept Mystery X. Bezoekers kunnen hier stemmen op hun 
Mystery Talker en de tussenstand zien, welke spreker dus het meest verdacht is. Door middel van de 
app zullen de bezoekers ook op de hoogte worden gehouden wanneer er weer een bekendmaking 
begint en anders krijgen ze de onthulling via de app te horen. Op de app zit ook een lijstje waarin je al 
je hints die je verzamelt kunt noteren.
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8. NEWSPAPER BLACK-OUT
Er  zal een lange tafel komen te staan met allemaal kranten en stiften erop. Mensen kunnen hun 
eigen gedicht, boodschap of kunstwerk maken met een stift, door op de krant alles weg te laten 
behalve hetgene wat er voor zorgt dat er iets zinvols staat. Er zullen er al een aantal voorgedaan zijn 
waar ook hints in verborgen zijn. Mensen zijn zo op een creatieve manier bezig en het is niet moeilijk!
Note to myself: Het sluit niet goed genoeg aan op het concept Mystery X.
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9. NEWSPAPER AIRPLANES
Met ‘oude’ kranten kun je veel dingen doen. Je kunt er ook een vliegtuigje mee vouwen. Als je een 
vliegtuigje hebt gemaakt, dan kun je er mee gooien. Dat is het idee van dit side- event. Net zoals bij 
nummer vier neem ik hier het thema ‘let’s play’ heel letterlijk. Ik laat namelijk mensen een spelletje 
spelen en als ze winnen dan verdienen ze een hint over de Mystery Talker. De bezoeker zal zo goed 
mogelijk zijn vliegtuigje moeten vouwen, waarmee hij mee gaat gooien. Hij moet het vliegtuigje door 
een gat gooien en hij mag drie keer gooien. Als hij vijf of meer punten heeft verzameld verdient hij 
een hint.



57

10. MYSTERY PIÑATA X 
Een piñata zal in een ruimte hangen. Een dappere bezoeker zal de knuppel tot zich moeten nemen en 
er op los moeten slaan. De piñata is gemaakt van papier-mâché en zal de vorm hebben van een sil-
houet, zo sluit het goed aan bij het concept en de identiteit. Als de piñata kapot is zal er snoep 
uitkomen, maar natuurlijk ook een aantal blaadjes met hints.
Note to myself: Er komen 900 mensen en zo bereik je te weinig mensen.
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VERDERE UITWERKING OP 
SIDE-EVENT 3 EN 7
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THE HANDSHAKE-CAM
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APP
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HET EINDRESULTAAT
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UITNEEMBARE FLYER
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