
INTRODUCTIE
‘Love is On®’ is een mul0media concert met symfonieorkest waar liefde een centrale rol speelt. 
Dit concert is voor singles op zoek naar een date, voor (datende) stellen en voor groepen 
vrienden die op zoek zijn naar een leuke avond uit. 

PUBLIC WALK 
Singles, koppels en vrienden komen samen in een concertzaal. In de foyer heeF men de 
gelegenheid in te loggen in de Love-is-On® app. Deze app leidt je door de avond met 
achtergrondinforma0e over muziek en musici en registreert de muziekvoorkeuren van de 
bezoeker 0jdens het concert. De dirigent en presentator zijn samen de host van de avond en 
vertellen over de composi0es en de liefde die daarin schuil gaat. Tijdens het concert wordt de 
app ’donker’ en registreert de drukknop je voorkeuren in de muziek. Eénmaal drukken wanneer 
je een (deel van) het muziekwerk mooi vindt. Tweemaal drukken voor een ‘kippenvel’ moment.
De muziekvoorkeuren van de bezoekers worden door het algoritme aan elkaar gekoppeld waarna 
deze feedback geeF. AMankelijk van je situa0e geeF Love is On® een profiel terug. Dit profiel zegt 
iets over jezelf, over je rela0e, of over je mogelijke date. Deze laatste groep wordt door het 
systeem gekoppeld waarna deze elkaar in de aFerparty kunnen ontmoeten.
De aFerparty is ingedeeld in verschillende kleurzones passend bij de mogelijkheden van de 
concertzaal en haar foyers. De app geeF aan welke aFerparty bij jouw profiel past en waar je 
poten0ele match zich bevindt.
Duur van het concert is ongeveer 5 kwar0er zonder pauze en de aFerparty duurt tot 24.00 uur. 
Klokslag middernacht verdwijnt de app en worden alle persoonlijke gegevens gewist.

VOOR WIE
Love is On® is voor muzieklieMebbende singles, stellen en vriendengroepen.
Het concert wordt op maat gemaakt voor verschillende bezeUngen en verschillende doelgroepen 
singles. Hierdoor is Love is On® overal in te zeVen waar een concertzaal is.

WAT KAN LOVE IS ON VOOR UW ORKEST BETEKENEN? 
• Het aanbieden van een nieuwe manier van concertbeleving
• Het aanspreken van een specifieke leeFijdsdoelgroep in verschillende edi0es.
• Het aanspreken van meerdere doelgroepen tegelijker0jd. Voor bestaande stellen die van

muziek houden, vrienden op zoek naar een leuke avond uit, en singles die op zoek zijn 
naar een date.

• Een respectvolle avond voor de musici. Het orkest en haar muziek staan centraal
• Het aanbieden van iets unieks naast de bestaande programmering 



DE LOVE IS ON APP 
De Love is On® app heeF drie niveaus:
1. Introduc0e. Geef aan wat je situa0e is: Single op zoek naar een date, een stelletje, of een 

groep vrienden. Op zoek naar een date: geen aan naar wie je op zoek bent. 
Man/vrouw. Upload een foto en een korte beschrijving van jezelf. Log in in het 
systeem en krijg informa0e over de avond. En de uitnodiging om plaats te nemen in 
de zaal. 

2. De app wordt donker en heeF alleen een ‘donkere’ buVon waarop je kan drukken.
1 maal drukken voor (een deel van) de muziek die je mooi vindt.
2 maal drukken is een kippenvelmoment.
Je mag zo vaak drukken als je wilt, maar oprechtheid geeF het beste profiel. 

3. De feedback van de app is verschillend voor de verschillende situa0es. Stelletjes krijgen 
een profiel gericht op hun rela0e. Vrienden krijgen een individuele feedback met 
leuke weetjes en feiten. De daters krijgen na het concert de top 5 matchingscores 
met je gezochte partner. Hebben twee mensen op exact hetzelfde moment een 
kippenvelmoment gehad, dan heb je een ‘perfect-music-match’ en krijg je direct 
elkaars foto te zien. De app geeF een kleurzone aan die past bij je voorkeuren en 
waar je match waarschijnlijk ook is. Stuur hem/haar een berichtje of foto om elkaar 
te vinden. 

DE AFTERPARTY 
De aFerparty is net zo belangrijk als het concert en kent verschillende karakters. De zones 
worden afgestemd op de mogelijkheden van de concertzaal. 
Een voorbeeld: Zone rood: Lounchemuziek, chill, wijn, kaas.

Zone groen: Fes0valsfeer, bier, biVergarnituur.
Zone paars: Rus0g, restaurant, aan tafel. 
Zone geel: Dance, cocktail, hapjes. 

Laatste bericht aan iedere gast: 
Geïnteresseerd in iemand? Zorg dat je zijn/haar gegevens bemach0gd want om klokslag 
middernacht wordt de app en alle gegevens gewist. 
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