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WON'T YOU COME SEE ABOUT ME?
Iedereen moet thuis werken 'tenzij het niet anders kan' aldus het advies
van de regering. Maar zo langzamerhand transformeren thuiswerkers in
digitale lopendebandwerkers: zoombies. Het niet zien van collega's heeft
de sterkste negatieve impact op het werkgeluk.
Hoe houden we vol?
Contact in levenden lijve - binnen de coronaregels - is essentieel, zeggen
onafhankelijke experts. Zij adviseren eensgezind eenzelfde oplossing:
menselijk contact, verbinding en persoonlijke aandacht. (Bron: NRC)
Precies de drie componenten waarvoor je bij ons kunt én mag zijn!
DON'T YOU, FORGET ABOUT ME
DON'T, DON'T, DON'T, DON'T
DON'T YOU, FORGET ABOUT ME
AS YOU WALK ON BY
WILL YOU CALL MY NAME?
AS YOU WALK ON BY
WILL YOU CALL MY NAME?
SIMPLE MINDS '85

PS. Ontdek jij de verbinding in ons magazine?
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DE NAALD BLIJFT HANGEN...
De nadelen van thuiswerken dringen tot ons door
Online vergaderen is doodvermoeiend
Burn-outs en bore-outs liggen op de loer
Het gemis aan sociaal contact en cohesie groeit
Thuiswerken veroorzaakt eenzaamheid

Een gebrekkige samenwerking schaadt de bedrijfscultuur
Mensen in creatieve functies stagneren zonder fysiek contact
Brainstormen is (te) moeilijk virtueel, zo niet onmogelijk
Alleen kom je nauwelijks tot interessante ideeën
Isolement is slecht voor de motivatie en energie
(Bron: Financieel Dagblad)
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Laat je inspireren
en stimuleren door de
Music Meeting Lounge
OM DOOR TE KUNNEN DRAAIEN!
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MUSIC LOVERS

VAN GROEP NAAR GROEPJE
Grote groepen (> 30) bijeen? Dat mag nu tijdelijk niet.
Maar in kleine groepjes vergaderen is wél toegestaan.
In de Music Meeting Lounge kun je heel veilig met een klein
gezelschap (tot max. 12 personen) volledig exclusief bijeenkomen,
brainstormen en de strategie voor de toekomst uitstippelen.
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WEETJES OVER VINYL
IN DE MUSIC MEETING LOUNGE

Ruim 450 elpees sieren onze collectie
75% van deze lp's is afkomstig uit de erfenis van Marianne haar vader
Deze erfenis was rond de eeuwwisseling vrijwel niets meer waard
Nu betaal je voor sommige lp's b.v. die van U2 rond de € 35,00 in de winkel
De familie Garritsen uit Amstelveen doneerde alle klassieke lp's
Meest gedoneerde lp: Street Fighting Years van de Simple Minds
Achter het dressoir is een van de beste jazz-lp's gegleden en zit muurvast
Tot op heden heeft nog nooit een gast een lp 'per ongeluk' meegenomen
Live and more van Donna Summer is de plaat die het meest gedraaid wordt
Year of the Cat, Al Stewart, staat hoog genoteerd als mooiste platenhoes ever
In een kratje met rommelplaten ontdekten we het pareltje After Math, een van
de eerste albums van de Rolling Stones uit 1966, hun artistieke doorbraak
Playing possum van Carly Simon is gekozen tot een van meest sexy lp-hoezen
Jongste aanwinst: Together van de Golden Earring, over vintage gesproken
De meest foute plaat in de collectie heet Alle 13 goed....

06

'ZING' EEN DUET OF VORM EEN TRIO
Als de crisis ons iets geleerd heeft, dan is het wel de les dat de waarde
van verbinding veel groter is dan we eerder dachten. Nodig jouw
mensen uit om één voor één langs te komen voor een goed gesprek,
heel persoonlijk, op 1,5 meter afstand, maar zonder scherm ertussen.
Wij verhuren onze Music Meeting Lounge ook per uur.
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VERBINDT

WHY?

INSPIREERT

VERGADEREN TUSSEN VINYL
STIMULEERT
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SOLO, MAAR NIET ZONDER FANS
In deze tijd een groot publiek bereiken en teams effectief aansturen, is
niet meer zo makkelijk. Als je kiest voor een hybride oplossing dan kom je
nét iets dichterbij. De online bijeenkomst krijgt dan extra verdieping. Wij
kennen alle mogelijkheden en bieden de juiste technische ondersteuning.
Is hybride de toekomst? Probeer het uit in de Music Meeting Lounge.
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Onze collectie: ruim 450 elpees
Pop, rock, disco, jazz, soul, R&B,
Nederpop, chansons, new age, latin,
klassiek, lounge en... fout

Play the
songs you
always love
to hear
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VERGADEREN IN EIGEN OMGEVING
Breng jezelf bij ons in buitenlandse sferen. Zet tijdens jouw vergadering
wat Franse chansons op of luister ter afwisseling naar de beste bands van
de wereld of ga terug in de tijd met de Beatles of ABBA. Liever tot rust
komen met Mozart of zoek je absolute stilte? De setting van onze Lounge
met creatieve platenhoezen zorgt gegarandeerd voor de broodnodige
inspiratie. Wandel tussendoor een rondje om de Poel of door het bos.
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MUZIEK DOET IETS MET JE

Prikkelt de motorische gebieden in onze
hersenen, die zorgen voor die
onbedwingbare neiging om te dansen

Verkwikt, troost, ontroert, inspireert,
stimuleert, verwondert, verbaast, raakt,
emotioneert, herinnert en verbindt

Maakt het stofje dopamine aan wat zorgt
voor een heerlijk en gelukzalig gevoel

Zachte
Harde

ontspant, de hartslag verlaagt
pept op, verhoogt de hartslag

NEW RULES
We kijken verlangend uit naar betere tijden en hanteren de volgende
regels zodat vergaderen in de Music Meeting Lounge veilig is en blijft:
flexibele opstelling is mogelijk, doch altijd op 1,5 meter afstand
voldoende mogelijkheden om handen te desinfecteren
wij dragen handschoenen en mondkapjes
catering wordt individueel uitgeserveerd
download ons volledige coronaprotocol
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ONTMOET
HET TEAM

VINYLFANS
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TIPS OP EEN RIJTJE - WAT KAN ER NU WEL?

Je wilt evaluatiegesprekken voeren, de budgetmeeting voor 2021 houden,
brainstormen over de toekomst, een training of masterclass geven, de
strategie uitstippelen of rustig en ongestoord werken. Maar niet online.
Wat kan en mag er live bij ons?

Veilig vergaderen (onze maximale capaciteit is nu 12 personen)
Kies voor de Op 1 en Jinek-opstelling waar je dagelijks naar kijkt... ,
daar praten de deskundigen veilig op afstand.
Een persoonlijk 1-op-1 gesprek, nodig ieder uur iemand anders uit
Mini-vergadering: splits groepen op in teams van 3-5 personen
Combineer en wissel af met een wandeling rond de Poel (45 min)
Kom alleen of met een klein clubje en organiseer een hybride meeting
met Poly Studio vanaf € 195,00
Huur per uur, ook als werkplek -> vraag naar de mogelijkheden!

! Profiteer van onze flexibele prijzen en voorwaarden in deze tijd
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PRIMEUR!

AURA SMART AIR
Van ventilatie weten we inmiddels dat het een
belangrijke rol kan spelen in het schoonhouden van
lucht. De Aura Smart Air zuivert de binnenlucht voor
99,9% van bacteriën, pollen, fijnstof, schimmels en
virussen, waaronder het Covid-19 virus.
Als eerste vergaderlocatie in Nederland heeft de
Music Meeting Lounge dit systeem aangeschaft en
zijn de gasten verzekerd van schone zuivere lucht.
De Aura Smart Air is het enige systeem in zijn soort
ter wereld dat met succes COVID-19 specifiek
klinische onderzoeken heeft ondergaan.
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Alle elpees afgebeeld in
dit inspiratiemagazine
zijn af te spelen in de
Music Meeting Lounge

FACEBOOK

LINKEDIN

INSTAGRAM

SPOTIFY
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ADRES
Badlaan 1 - BIS

NEEM CONTACT OP

VOOR EEN
ONVERGETELIJKE
VERGADERING, JUIST NÚ!
WWW.MUSICMEETINGLOUNGE.NL

TELEFOONNUMMER
020 - 3452322

E-MAILADRES
vergaderen@musicmeetinglounge.nl

