
Event production, Food & Beverages & Hospitality



ROOTS 
Mijn naam is Manon Kerkdijk en ik ben de oprichtster en eigenaar van MaKe Events. Na 10 jaar in 
dienst te zijn geweest bij de evenementenorganisaties ID&T en Q-dance heb ik in februari 2012 de 
stap gemaakt om als freelancer mijn werkzaamheden in de evenementenbranche voort te zetten. In de 
periode bij ID&T was ik o.a. verantwoordelijk voor de dagelijkse processen en relaties met partners 
zoals toonaangevende merken als British American Tobacco, Heineken, Red Bull, Bacardi, Vodafone, 
Heinz, Moët Hennessy, Vrumona en Flügel. 

Daarnaast viel het bewaken en uitvoeren van het hospitality plan m.b.t. evenementen als Sensation, 
Defqon.1, Mysteryland, Qlimax, Welcome to the Future en Energy onder mijn dagelijkse 
werkzaamheden. Hieronder valt ook het organiseren en plannen van trips naar internationale edities 
van Sensation met diverse partners van ID&T en Q-dance. 

Vanaf 2012 tot heden heb ik naast ID&T en Q-dance tevens vanuit MaKe Events voor nieuwe 
opdrachtgevers mooie events mogen toevoegen aan mijn portfolio waaronder een high end bruiloft, 
een kleine greep hiervan vindt u in dit portfolio. Voor een volledig overzicht van alle projecten verwijs 
ik u naar mijn website www.make-events.nl. 

De jarenlange ervaring in de evenementenbranche en de liefde voor het vak zorgt ervoor dat MaKe 
Events u de gewenste kwaliteit en ervaring kan bieden op het gebied van organisatie, productie en 
begeleiding van uw evenement in de ruimste zin van het woord. 

http://www.make-events.nl


Events   
Alda Events - The Flying Dutch 

Alda Events - The Best of Armin Only 

Alda Events/ID&T -  AMF Festival  

ID&T  - Mysteryland 

ID&T  - Sensation 

ID&T -  Welcome to the Future 

ID&T -  Tijdloos 

Red Bull -  Red Monday 

Red Bull -  Bar staff challenge 

Red Bull -  Red Bull Study Club 

Red Bull -  Unlocked 

YveY Events - Droomzomer  

Weddings 

Dutch Grand Prix 

Q-dance - Defqon1 



Mysteryland  
Vanaf 2012 tot heden begeleidde, verzorgde en bewaakte MaKe Events diverse partneractiviteiten 
tijdens het grootste dance festival van Nederland wat jaarlijks plaatsvindt in Haarlemmermeer voor 
65.000 bezoekers.  

Tevens ben ik verantwoordelijk voor de invulling van het F&B gedeelte inclusief 60 foodtrucks met 
een diversiteit aan aanbod waarbij duurzaamheid en eerlijk eten voorop staat. 

O.a. the Heineken Unexpected Area, de Holland Casino Zipline activatie inclusief Roll the Dice 
activatie, de Coca-Cola Bubbly Wellness activatie op de camping van Mysteryland en de Coca-Cola 
Sodabar op het knusse 'Eat Your Heart Out’ zijn activaties waar mijn verantwoordelijkheid lag.  

Maar ook het inplannen en begeleiden van horeca gerelateerde partner activaties zoals de Fuze Tea  
Meisjes met Smaak, Heineken bakfietsen en het bekende Flügel verkoopteam hoorde tot mijn 
takenlijst. 

Ook voor Mysteryland verzorgde ik het hospitality traject, waarbij zowel prospects als bestaande 
partners op de juiste wijze werden uitgenodigd en ontvangen. 









Sensation  
Jarenlang trokken 40.000 enthousiaste feestgangers gekleed in wit naar de Johan Cruijff ArenA om 
het event Sensation te beleven. Veel activaties passeerden de revue waaronder de Heineken Brewery, 
een exclusief deck inclusief showmomenten, de photoarea van Old Amsterdam kaas en de jaarlijkse 
incentives vanuit British American Tobacco inclusief F&B en een exclusieve VIP area.  

Make was verantwoordelijk voor een groot deel van het concept en de algehele uitvoer. 



The Flying Dutch 

In 2016 en 2017 verzorgde MaKe Events de sponsorproductie van The Flying Dutch, het outdoor 
festival met enkel Nederlandse artiesten dat in drie steden tegelijk plaatsvond waarbij de artiesten 
met helicopters werden overgevlogen van Amsterdam naar Rotterdam tot aan Eindhoven. Hier 
vertaalde MaKe Events de wensen van de partners en verzorgde de uitvoer van de brand activations 
van o.a. presenting partner ING en preffered partner Desperados waarbij ING o.a. een hospitality 
area hostte, een publieksactivatie organiseerde en Desperados een aantal show momenten claimde.



The best of Armin Only 

In 2017 kleurde de Johan Cruijff Arena, f.k.a. Amsterdam Arena, T-Mobile Magenta tijdens ‘The Best 
of Armin Only’. Gedurende twee avonden op een rij toonde Armin van Buuren zijn kunsten aan zijn 
trouwe fans waarbij diverse collega DJ’s een gastoptreden gaven. MaKe Events was verantwoordelijk 
voor de uitvoer en het bewaken van o.a. de Unlimited You brand activation van presenting partner 
T-Mobile en overige activaties van preffered partners zoals Heineken en Bacardi. Daarnaast verzorgde 
MaKe het gehele hospitality traject.





Welcome to the Future  
Het boutique én groenste festival van Nederland heet Welcome to the Future en vindt jaarlijks plaats 
in recreatiegebied het Twiske onder de rook van Amsterdam.  

Op gebied van food zorgde MaKe Events voor een EKO-Keurmerk Goud wat voor het eerst is 
uitgereikt in evenementenland.  

O.a. de Bacardi activatie genaamd Casa Bacardi was een mooie publiekstrekker en de cocktails 
vonden gretig aftrek. Uitvoer en begeleiding: MaKe Events. 



AMF Festival

Twee jaar achtereenvolgens is MaKe verantwoordelijk geweest voor de uitvoer van het presenting 
partnership van AMF festival met T-Mobile Nederland. Magenta gebrande roltrappen en tourniquets, 
het legendarische ballonnen showmoment, de 4G unlimited spinning activatie, T-Mobile gebrande 
oplaadpunten in zowel publieksgebied als VIP area’s zijn maar een aantal voorbeelden van dit unieke 
partnership.





Defqon.1    
In opdracht van Q-dance is MaKe Events vanaf 2012 tot op heden verantwoordelijk voor de invulling 
van het F&B gedeelte en het begeleiden en uitvoeren van diverse partner activaties, waarbij rekening 
gehouden wordt met de specifieke en homogene doelgroep van Q-dance. Denk hierbij aan een 
speciaal voor het event gebouwde sportschool van Body & Fit of de Hydration bar inclusief klimmuur 
van Aquarius (Coca-Cola). Ook de unexpected area van Heineken mocht niet ontbreken op de 
Defqon1 editie van 2018. 





Red Monday - Red Bull  

Vanaf 2013 heb ik de eer gehad om een drietal Red Monday XXL edities te mogen organiseren en te 
produceren. Red Monday is een door Red Bull geïnitieerd incentive event exclusief voor horeca 
personeel, en vond plaats in Beachclub Vroeger te Bloemendaal, Brothers Festival Dome en in de 
Matrixx te Nijmegen.





Red Bull Bar staff challenge award show 

In Factory 010 te Rotterdam vond in december 2014 de Red Bull Bar staff challenge award show plaats 
met bekende artiesten zoals Typhoon en Benny Rodrigues. Diverse horeca ondernemers streden mee om 
deze prijs. Presentatie was in handen van Johnny de Mol. Make Events verzorgde de algehele productie. 
In Mei 2015 organiseerde en produceerde MaKe Events tevens de Bar staff Challenge in het 
Scheepsvaartmuseum te Amsterdam. 





Tijdloos    

Tijdens de Corona crisis heeft ID&T met veel succes camping Tijdloos opgezet op het Ermerstrand te 
Emmen. Gedurende 5 weken hebben bezoekers kunnen genieten van een prachtige omgeving en 
diverse ‘spirituele’ activiteiten. MaKe Events is gevraagd om de partner activiteiten het horeca 
gedeelte te monitoren en te begeleiden waarbij focus lag op de ontwikkeling van een gestroomlijnde 
Food & Beverage keten. 



Weddingplanner   



Droomzomer    

Barbara Barend bedacht met haar firma ‘HELDEN’ het Droomzomer concept. Waarbij men in de 
zomer van 2021 op het prachtig gelegen park de Zanding in Otterlo naast vakantie ook kon genieten 
van alle sportevenementen en sport activiteiten gehost door bekende sporters, de parkdirecteur! 
MaKe Events was samen met  YveY verantwoordelijk voor de F&B die speciaal voor Droomzomer was 
opgezet en sponsormanagement.





Weddingplanner   



Dutch Grand Prix     
In opdracht van YOUR Productions mocht ik zowel in 2021 als in 2022 samen met Catering Creators 
en The Food Bookers meewerken aan het F&B gedeelte bestemd voor het publiek van de DGP. Wat 
een fantastisch mooie events waren dit ,MaX won de race, het was prachtig mooi weer en Zandvoort 
kleurde oranje! 





Red Bull Study Club 

Red Bull vroeg MaKe Events het Red Bull Study Club event te organiseren, een event waarbij studenten 
kunnen studeren in een nightclub. Red Bull verzorgde de studieplek, voldoende versnaperingen, 
masterclasses én een afterparty op de plek waar je eerst keihard hebt zitten blokken voor je tentamens. 
Dit alles in Gebroeders de Nobel te Leiden. 





Red Bull Unlocked 

Tijdens Corona is de datum van dit event een paar keer verzet maar uiteindelijk mochten wij op 1 en 2 
april in de A’DAM Toren het event UNLOCKED organiseren. Een uniek concept waarbij bekende 
nightclubs en horeca uit Amsterdam (o.a. Jimmy Woo, Chicago Social Club, Duke of Tokyo, Club Nyx) de 
A’DAM Toren overnamen waardoor bezoekers alle clubs op 1 avond konden bezoeken. 





Interesse gewekt ? Kopje koffie ? Graag ! 

Manon Kerkdijk - 0652511870  


