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Events & Beleven

‘Het eerste concert van Bruce in de Kuip kan ik me nog goed herinneren. Het
was 12 juni 1985, wat een tijd geleden alweer. Ik speelde zelf toen nog geen gitaar,
dat is later pas gekomen. Ik denk na z’n tweede concert. Tjonge, wat maakte
die man een indruk op mij, en die overweldigende sfeer en al die mensen om me
heen. Het was de eerste keer dat ik zoveel mensen bij elkaar zag die allemaal
aan het feesten waren. Het was zo gemoedelijk, niks geen rellen of zo. Een fantastische show en een waar rock & roll feest. Ja, ik denk dat dit het beste concert
was dat ik ooit van hem meegemaakt heb. Als ik eraan terugdenk lopen de rillingen nog over m’n rug.’
Wat het concert met ons doet, de betekenissen die we eraan verlenen, is de ervaring. Ervaring is het effect van de beleving en is niet begrensd. Ervaringen
kunnen een leven lang bijblijven. Ze maken deel uit van de biografie van mensen.
Tijdens en na het event verwerken we de belevingen tot ervaring. Ervaring is
dus verwerkte beleving. Dat de verwerking al tijdens het event begint, betekent
dat ervaringen die tijdens het event zijn opgedaan als versterker (katalysator) kunnen dienen voor volgende belevingen en ervaringen binnen hetzelfde
event. In hoofdstuk 5 laten we zien hoe je daar in de programmering op kunt
inspelen.
Het uiteindelijke resultaat van het event is de integrale ervaring van alle verwerkte beleving, en wat die ervaring met ons doet (impact). De integrale ervaring en de impact samen vormen het resultaat.
We hebben gezien dat een event door een opdrachtgever als middel ingezet kan
belevingen in de tweede werkelijkheid
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Figuur 4.2 Het resultaat van een event is de ervaring – als verwerkte
beleving – en hoe die ervaring uitwerkt in het leven (impact)

