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Concept:
‘THE BUTCHER Social Club’
THE BUTCHER Social Club, gevestigd in de A’DAM toren is 24 uur
per dag het onderwerp van lekker eten, verrassende muziek,
creativiteit en urban design. De A’DAM toren is één van de zeven
concepten die sinds vorig jaar een 24-uurshorecavergunning heeft
in Amsterdam. THE BUTCHER Social Club is een full-service
speeltuin en lounge voor urbanisten; van 8 uur ’s ochtends tot in het
diepst van de nacht en de klok rond op vrijdag en zaterdag.

Drinks:
‘THE ICED | Razendsnel bevroren glazen’
De nieuwste innovatie op het gebied van gekoelde glazen maakt het
mogelijk om door middel van koolzuurgas het glas à la minute te
voorzien van een laagje ijs. THE ICED is handig om je drankjes
extra koud te serveren en een andere look mee te geven.

Innovatie:
‘Draagbare technologieën ’
‘Vriendschapsarmbanden’ op Tomorrowland en al een aantal jaar
geleden Nedap bandjes op Lowlands, steeds vaker bieden festivals
de mogelijkheid om met armbandjes te betalen. De hedendaagse
draagbare technologieën bieden genoeg mogelijkheden voor
discotheken om zowel de ‘guest experience’ te verbeteren als het
krijgen van meer informatie over de consument.

Event:
‘Barbers, Booze & Tattoos’
Om de dalende bezoekersaantallen de afgelopen jaren tegen te
gaan heeft Club Red in Leeuwarden een uitgebreide evenementen
kalender met onder andere ‘Barbers, Booze & Tattoos’. Een ware
mannenavond in de club. Bezoekers konden zich onder handen
laten neem door een barbier, een drankje nemen in de Bulleit
Bourbonbar en als klap op de vuurpijl: jezelf laten tatoeëren terwijl
de menigte om je heen staat te feesten.

Beleving:
‘Rooftopbars’
Rooftops zijn hot! Steeds vaker zien we dat rooftops het decor
worden voor feesten en andere bijzondere evenementen. Van een
curlingbaan en pop-up iglo’s in de winter tot concerten en “silent
disco’s” in de zomer. Dit laatste wordt onder andere gedaan in
Washington bij de Observatorium rooftop boven op het Graham
hotel.

Duurzaam:
‘Clubconcept van de toekomst?’
De Fruithaven is een club in een enorme loods in Rotterdam,
tussen de fruithavens. Hier zorgt het afval van lokale restaurants
ervoor dat er voldoende elektriciteit naar de club gaat om muziek te
kunnen blijven maken terwijl er gefeest wordt. De bar, waar men al
dansend drankjes besteld, is gemaakt met een 3D-printer.

