
L U X E

“Een klant wilde

zijn vrouw stevig in

de bloemetjes zet-

ten voor hun jubi-

leum”, vertelt Jo-

nathan Paul. “Dus

lieten we twee 

paragliders drie-

duizend rozen uit-

strooien over hun

tuin, terwijl er aan

de einder een hete-

luchtballon verscheen, met daarop een lijntje

lieftallige poëzie voor zijn vrouw. Tezelfder-

tijd dook er een mariachi-band op die een lief-

deslied bracht. Een geschenkje, enkel en al-

leen voor zijn vrouw.” Het is eens wat anders

dan ‘ik hou van jou’ bij het ochtendgloren. 

Jonathan Paul, oprichter van Euphoria Glo-

bal Events, ontwerpt en organiseert exclusie-

ve feesten. De Brit woont in Neerpelt, ook al

werkt hij vaak in Spanje, meer bepaald in

Marbella. “We werken hoofdzakelijk voor

privéklanten, omdat ze flexibeler kunnen

spelen met hun budget. Bedrijven hebben

een marketingafdeling die de uitgaveporte-

feuille strak op de knip houdt.” 

En budget is belangrijk, als je je gasten bij-

voorbeeld naar Saint-Tropez laat overvliegen

voor enkele dagen compleet entertainment.

Te beginnen met The Arrival Party, daarna de

geweldige The Day Before Party. Dan – we

zouden het bijna vergeten – The Actual Party

Party. En als afsluiter: The Leaving Party. In-

clusief dj’s, bands, rafting, benjispringen van-

uit een helikopter en een half circus dat ter

ieders verstrooiing hoog aan de trapeze bun-

gelt. “Voor Laura

Pausini hebben we

in Marrakesh een

feest georganiseerd

in een onafgewerkt

hotel”, vertelt Paul.

“We hebben die

ruwbouw van boven

tot onder helemaal

ingekleed. Bloemen,

planten, lichtshow...

Er waren maar liefst

480 performers – drummers, danseressen,

jockeys met paarden, acrobaten – aangevuld

met dansende fonteinen en vuurwerk. En

dat voor slechts 120 gasten. De dag ervoor

had iedereen, als inleiding op wat komen

zou, van een fantastisch diner in de woestijn

genoten, bij het licht van meer dan vijfdui-

zend kaarsen.”

CREATIVITEIT VERTALEN

“Evenementen kun je op hun kostprijs beoor-

delen, maar dat is niet erg interessant”, vindt

Bruno Pani. “Mijn job bestaat eruit om men-

sen gelukkig te maken, en bij de beste feesten

is de scenografische factor cruciaal. De inte-

ressantste projecten die we doen, zijn die

waar het menselijke aspect primeert en we

bijvoorbeeld samenwerken met grote créa-

teurs. Een defilé voor Armani of voor Jean-

Paul Lespagnard, dat zijn fantastische mo-

menten.” Pani startte als geluidsingenieur,

organiseerde sportevenementen zoals het

ECC-tennistoernooi in het Sportpaleis in

Antwerpen, en vandaag runt hij Profirst In-

ternational, met vooral corporate klanten :

Waar is dat
FEESTJE?

3  E V E N T P L A N N E R S  

O V E R  H U N  B U S I N E S S

Chips en kaasblokjes, pintjes en
gin-tonic: best charmant, maar
wat als het iets meer mag zijn?

Knack Weekend vroeg drie
exclusieve eventplanners naar

hun organisatorische
ervaringen, plus hun tips voor

een geslaagd feest.

Tekst Steven Graauwmans

’
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Een huwelijk op Capri.

RSLP EVENT DESIGNERS

RSLP EVENT DESIGNERS
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LUXE

luxemerken, kunst en cultuur. Denk: Massi-

mo Dutti, Armani, Art Basel, Art Miami. Pro-

first International organiseerde Vogues 95ste

verjaardagfeestje in Parijs en hielp Delvaux

175 kaarsjes uitblazen in Brussel, zette de

opening van een flagshipstore voor Zara in

Londen luister bij maar organiseerde ook een

huwelijk in Saint-Tropez. “Wat wij graag

doen, is het vertalen van de creativiteit van de

créateur. De relatie die ik heb met mensen als

Viktor & Rolf, de eigenaars van Zara, de on-

dertussen overleden architecte Zaha Hadid

of ontwerper Arne Quinze, dat zijn de boei-

endste samenwerkingen. Veel leuker dan

waanzinnig grote of dure evenementen.”

LUXE IS DOOD 

Wij zijn homo festivus, de enige diersoort die

graag feest. En wie geld heeft, doet dat van-

daag anders dan vroeger. “Vroeger had je

meer grote show-off-party’s in hotels”, vertelt

Jonathan Paul. “Nu organiseren de mensen al

eens thuis een feest, als het huis groot genoeg

is. Of op zijn minst op een plek die minder in

your face is. Die feesten zijn beter, want je

hebt de flexibiliteit om te doen wat je wilt.”

Ook Bruno Pani zag het blingsfeertje met de

jaren verdwijnen: “Alle luxemerken zeggen

dat luxe an sich dood is, toch in de zin van ‘het

laten zien’. Alles is meer low profile gewor-

den. Luxemerken schuiven eerder waarden

als ecologie, duurzaamheid en handmade

naar voor. Kwaliteit, service, de emotionele

waarde, de perception value, experience moe-

ten ook in het evenement te voelen zijn. Een

exclusief evenement moet meer zijn dan ver-

gankelijk plezier. Veel geld uitgeven wordt

verspilling wanneer het niet wordt gebruikt

om te construeren.” 

De bouwterminologie sijpelt in alle gesprek-

ken door. “We zien onszelf als architecten.

Feestarchitecten”, vertelt Philippe Verschue-

ren van RSLP, Event Designers dat naast pri-

véfeesten ook events voor bijvoorbeeld Es-

sentiel organiseert. “We zoeken bepaalde

partners en denken mee over het concept.

We pingpongen met onze klanten. Wat ver-

wacht je, hoeveel kun of wil je eraan geven –

zo begint een eerste gesprek. Catering, mu-

ziek, video, fotograaf, bloemen... Het is zoals

een huis bouwen: wil je dure kranen of goed-

kope? En ook: wat kun je zelf doen ? De ene

klant is al creatiever dan de andere. Het is als

een elastiek, maar een mooi feest kost geld.”

“Je kunt een feest organiseren van 45 euro

per hoofd of van 500 euro”, stelt Jonathan

Paul. Naast je eisen, de locatie, de keuze

voor een formeel diner of een buffet speelt

ook de timing mee. “Als je een feest wilt or-

ganiseren met vierduizend tulpen, kost dat

meer als je het last minute vraagt. Voor som-

mige klanten moesten we op twee weken

tijd een feest met lasershows en acrobaten

allerhande organiseren. Dat tikt natuurlijk

aardig aan.”

DE VLUCHTIGHEID VOORBIJ 

“Er is altijd een morning-aftereffect”, geeft

Philippe Verschueren toe. “Je werkt lang aan

een evenement, je ziet het groeien en mooier

PhilippeVerschueren Bruno PaniKindertafel op een communiefeest.
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worden, dan is er het feest en vijf minuten na-

dat de laatste gasten vertrokken zijn, begin-

nen de technici de lampjes al uit te draaien.” 

Maar volgens Bruno Pani kan die vluchtig-

heid van een feest meer zijn dan een avondje

drinken, dansen en vertier. “Evenementen

zijn efemeer, na het evenement is alles weg.

Daarom is het belangrijk om een positieve

belevenis te creëren en emotie op te wekken.

We willen dingen doen die blijven hangen,

die je kippenvel en positieve sensaties geven.

Feesten en gebeurtenissen die je je nog lang

zult herinneren, dus.” 

In het bedrijfsleven is op het vlak van evene-

menten veel veranderd. “Tien jaar geleden

waren een tent en een champagneflûte ge-

noeg om een nieuw product te lanceren. Van-

daag gaat het over storytelling. Naast een

waarde en een emotie wil een merk een rela-

tie aangaan met de koper, ook omdat de af-

stand tussen het merk en de consument door

de digitalisering steeds groter wordt. Bij onze

corporate klanten wordt een evenement een

momentum over de waarden en de boodschap

van het merk.” 

Hij heeft het over crossfertilisation, waarbij

de verschillende media elkaar naar een hoger

niveau tillen. Een merk wordt door Twitter,

Facebook, blogs, livestreaming, uitgenodigde

journalisten en bloggers, een diner, een af-

terparty en videocaptaties voor Instagram

een wereld op zich – een mix van de realiteit

met virtuele werelden, waarbij het evene-

ment het meest tastbare hoogtepunt is. 

Ondanks de crisis staan de agenda’s van

de drie heren propvol. “Het is contradicto-

risch inderdaad”, zegt Verschueren,

“maar bij ons valt dat nog mee, tot op van-

daag hebben we geen decadente feesten

van veertig miljoen euro georganiseerd

waar er met champagne wordt gespoten.

Dat ligt niet in onze aard. Maar never say

never.” Jonathan Paul: “We feesten graag

en iedereen nodigt graag vrienden uit om

samen plezier te maken, ook als je niet

tot de happy few behoort. Als iedereen

wat drank, een quiche en zijn favoriete

muziek meebrengt, heb je ook een feest.

Het belangrijkste is dat er wordt gela-

chen, en dat mensen praten, dansen en

zingen.” Fiesta ! l

Bruno Pani, profirst.com

Jonathan Paul, euphoriaglobalevents.com

en cocoon-events.com

Philippe Verschueren, rslp.be

“Vroeger had je meer
grote ‘show-off’-party’s 
in hotels. Nu organiseren
de mensen al eens thuis
een feest”

Jonathan PaulFeëerieke ‘plantentunnel’ op een privéfeest. Een bruiloft als uit een sprookje.
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PARTYTIPS 

van de insiders

L U X E
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1
ANTICIPEREN 

OP JE GASTEN

Wat willen je gasten? Dat is volgens Bruno

Pani de cruciale vraag. “Of je zélf houdt

van steak met frieten, of van een feest in

een oude kapel, speelt geen rol. Probeer je

in te leven in de mensen die je wilt uitnodi-

gen. Wie komt er naar je feest: zijn het de

vriendjes van je kinderen, zijn het zaken-

relaties, klanten of vrienden die je al twintig

jaar kent? En wat willen zíj?” 

2
GESTAAG OPBOUWEN 

EN ENTERTAINEN

“Creëer een ritme”, suggereert Bruno

Pani. “Als er alleen aan het begin en op

het einde van het feest wat gebeurt, zul-

len de gasten het snel vergeten zijn. Je

moet een opbouw creëren, maar geen

grote climax want dan is het daarna ge-

daan. Het is beter om de hele tijd kleine

‘oh!’-momenten te maken.” Jonathan

Paul: “Er zijn veel momenten waarop het

kan misgaan. Een voorbeeld : de trouw-

foto’s worden genomen en het eten is op

komst, maar de gasten zitten te wachten

en vervelen zich. Zorg voor entertain-

ment: muziek, een clown, foto’s op de ta-

fel van toen de bruid en de bruidegom ba-

by’s waren. Maak het leuk.”

3
VINTAGE IS TRENDING

“In tijdschriften en op het internet vind je

heel wat inspiratie”, stelt Jonathan Paul.

“Vandaag is ‘vintage’ het codewoord en

niet alleen voor trouwfeesten. Oude boe-

ken, oude fietsen, bedden... op rommel-

markten en eBay vind je dat allemaal voor

bijna geen geld. Wilde bloemen vind je bij

wijze van spreken op een goed be-

meste wei.”

4
LICHT EN ROOK: 

AMBIANCE!

“De belichting is heel belangrijk en hoeft

niet duur te zijn”, zegt Jonathan Paul.

“Met kaarsen kun je veel doen. Een rij van

vijftig of zestig kaarsen bijvoorbeeld, geeft

het pad naar de ingang al heel wat allure.

Ook kleurfilters op lampen geven snel en

eenvoudig een andere sfeer. Rookmachi-

nes zijn tegenwoordig ook niet duur meer

en hebben veel effect.” 

5
AANDACHT 

VOOR DETAILS

Denk na, suggereert Jonathan Paul.

“Hoe was je laatste party? Maak een lijst-

je. Wat vond je leuk, maar vooral : wat

vond je helemaal niet kunnen, want dat

zijn de dingen die bijblijven. Lauwe koffie,

slappe salade, een file aan de toiletten...

Zo weet je alvast in welke val je zelf beter

niet trapt.” Philippe Verschueren: “Let

op de kwaliteit. De perfecte ingrediënten,

de juiste wijn. Het hoeft geen Mouton-

Rothschild te zijn, je hebt al kwaliteitswijn

voor zes of negen euro. Het zit ook in de

kleine dingen: zorg dat de witte wijn koud

is en dat er ijsblokjes zijn.”

6 
MEEDOEN 

MAAKT GEZELLIG 

Jonathan Paul: “Je denkt: ah, party, cate-

ring dus... maar je moet out of the box den-

ken. Interactief ook. Waarom laat je je ge-

nodigden niet hun eigen vlees bakken? Of

nodig een barman uit die de gasten leert

hoe ze verschillende cocktails kunnen

shaken. Het hangt natuurlijk af van hoeveel

mensen je uitnodigt. Voor een klein feestje

kun je dat gemakkelijk doen. Maar als je

veertig of honderd mensen over de vloer

krijgt, is dat al iets moeilijker.”

7
VERGEET DE 

KINDEREN NIET

“Als de kinderen gelukkig zijn, zijn de 

ouders het ook”, weet Jonathan Paul.

”Dat is van cruciaal belang : vergeet de

kinderen niet, dan kunnen de ouders ook

echt van een feest genieten, zonder zich

te bekommeren of druk te maken over de

kinderen die zich vervelen.” 

8
DEFINIEER JE EVENT

“Zet duidelijk op de uitnodiging waarover

het gaat”, stelt Verschueren voor. “Is het

een cocktailparty of wordt er ook een diner

geserveerd? Dat heeft veelal met het aan-

vangsuur van het feest te maken: om ne-

gen uur ’s avonds hebben de meeste men-

sen al gegeten. Als je ze om acht uur uitno-

digt, gaan ze ervan uit dat er iets te eten is.

Het is zonde als er een hele cateringploeg

klaarstaat en niemand trek heeft.”

9
INTERNET INSPIREERT

“Van aanstiplijsten tot blogs: je vindt veel

info en inspiratie op het net”, zegt Jona-

than Paul. “Op YouTube ontdek je bij-

voorbeeld hoe je stoffen kunt ophangen

of bloemen schikt. Daarnaast is mijn tip :

Ikea, altijd goed voor decoratie – en dat

voor een prijsje.”

10
GET DRESSED

“In Londen en New York kleden mensen

zich nog op, zelfs voor cocktails”, weet

Philippe Verschueren. “In België zijn we

bang om uit de toon te vallen, dus gaan

we naar de opera in een jeans en een pull.

Dat is jammer. Dresscodes zijn niet ge-

makkelijk: black tie, white tie, sporty

chic, smart casual... Maar als het op de

uitnodiging staat, heb je al een indicatie.”


