Economische missie naar Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg
Voorlopig programma creatieve industrie
20 – 22 mei 2019
Voertaal: Engels

Maandag 20 mei
Aankomst delegatie in Berlijn, op eigen gelegenheid.
Locatie hotel: nader te bepalen.

Dinsdag 21 mei
Transfer naar de Nederlandse ambassade in Berlijn.
09:00

Briefing delegatie en aftrap bij de Nederlandse ambassade Berlijn.

10:30

Bedrijfsbezoek
Mogelijkheid tot het bezoeken van verschillende bedrijven, waaronder:
•
•
•
•

Designagentur Triad;
Televisiezender Pro Sieben;
Humboldtforum met de nieuwe expositie over Berlijn;
Aeria Games in het Kreativquartier Oberbaumcity, koplopers in free-to-play online
games.

12:00

Busvervoer naar Potsdam.

12:30

Bezoek aan Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB)
De Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) is het aanspreekpunt voor
investeerders, lokale en internationale bedrijven en technologiegerichte starters in de
deelstaat Brandenburg. De WFBB ondersteunt onder andere bij het opzetten en
uitbreiden van bedrijven, internationalisering en netwerken.

12:45

Ontvangst en lunch met Hendrik Fischer, Staatssekretär für Wirtschaft und Energie des
Landes Brandenburg.
Na de lunch houdt Geschäftsführer Dr. Steffen Kammrath een presentatie over de
ondersteuning voor internationale bedrijven, betrokken bij de deelstaat Brandenburg.

14:30

Busvervoer naar Potsdam-Babelsberg.

14:45

Bedrijfsbezoeken in de Medienstadt Babelsberg/MediaTechHub
De locatie MediaTechHub is een innovatieruimte voor digitale transformatie met meer
dan 30 bedrijven, start-ups en instellingen op het gebied van mediatechnologie, film,
wetenschap en onderzoek. Bijvoorbeeld:
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•
•

•

•

Rotor Film Frühmorgen & Lehmann OHG
Sound and Picture Postproduction, de grootste 'grading and mixing stage' in heel
Europa
Scoring Stage Babelsberg en Filmorchester Babelsberg
Het Duitse filmorkest Babelsberg en de Scoring Stage Babelsberg zijn
verantwoordelijk voor meer dan 500 nationale en internationale producties. Zij
werken samen met gerenommeerde productiebedrijven uit de film- en
televisiesector en alle grote publieke en commerciële omroepen.
Interlake Media Gmbh
De toepassing van volumetrische registratietechnologie in andere bedrijfstakken
zoals de automotive sector, medische technologie, computerspelletjes en e-learning
ligt voor de hand. Interlake begeleidt deze ontwikkeling actief. Dit doen zij op
technisch gebied, als Microsoft Gold-partner en als adviseur voor e-learning.
Hasso Plattner Institut
Het Hasso Plattner Instituut (HPI) combineert uitstekend onderzoek en onderwijs in
digitale techniek. Met 'design thinking' bouwt HPI een brug naar Silicon Valley en het
zusterinstituut Stanford University.

18:30

Diner met Joerg Steinbach, Wirtschaftsminister Land Brandenburg, of Hendrik Fischer,
Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg.
De volgende start-ups uit de deelstaat Brandenburg zijn uitgenodigd: visonYou; Obob,
ProTake, Cunabula, SLICE, Vragments en Cinuru Research.

22:00

Transfer naar hotel.

Woensdag 22 mei
Transfer van het hotel naar Potsdam-Babelsberg.
10:30

Bezoek aan het FXCenter MediaTechHub Potsdam-Babelsberg, ontvangst door de
hubmanager Andrea Wickleder.

12:15

Bezichtiging en uitleg Volucap-studio.

13:15

Lunch in het Teehaus van de Rundfunk Berlin Brandenburg. Vervolgens een rondleiding
en bezichtiging van het ARD Play-Out-Center bij RBB, een gemeenschappelijke faciliteit
voor digitale televisie. Het Play-Out-Center beschikt over eigen transmissielijnen met de
modernste digitale opname-, verwerkings- en transmissietechnologie.

15:00

Symposium 'Future Narratives and Immersive Experiences': presentaties, discussies en
netwerkenbijeenkomsten bij de Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.

18:00

Busvervoer naar het Kongresshotel Potsdam am Templiner See of het Gasometer am
Hans Otto Theater.

18:30

Aperitief en netwerkdiner met aansluitend 'geselliges Beisammensein'.

22:00

Transfer naar hotel.
Einde programma.

Dit is een voorlopig programma, alle programmaonderdelen zijn onder voorbehoud.
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