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TEDxDelft 2015: Let's Make Things Beta 
  
Op vrijdag 27 februari 2015 is het tijd voor de nieuwste editie van TEDxDelft. Tijdens 
dit event, met als thema Let’s Make Things Beta, delen verschillende sprekers hun 
inspirerende verhalen met het publiek. TEDxDelft vindt plaats in de aula van de TU 
Delft, waar zo’n duizend mensen bij elkaar zullen komen. Voor deze vierde editie zijn 
nog kaarten beschikbaar. 
  
Ieder concept heeft ooit een beta-fase gekend: een moment waarop het nog niet perfect 
was. De organisatie van TEDxDelft wil met het thema Let’s Make Things Beta iedereen 
inspireren om ideeën die nog niet helemaal af zijn met elkaar te delen. Laat de angst om te 
falen of om té perfect te willen zijn gaan en breng ideeën een stap verder: van idee naar 
werkelijkheid. Vrijdag 27 februari kan het publiek zich laten inspireren door TEDx-sprekers, 
met elkaar discussiëren over onvoltooide plannen en deze misschien al omzetten in echte 
prototypen en schetsen. 
  
Afvallen, drones en meer 
De sprekers en de onderwerpen van TEDxDelft 2015 zijn zeer gevarieerd. Zo vertelt Alec 
Momont over het onbemande mini-vliegtuigje dat hij ontwierp om defibrillators razendsnel af 
te kunnen leveren op de juiste plek. De succesvolle presentatrice Zarayda Groenhart werd 
op 20-jarige leeftijd slachtoffer van seksueel geweld en legt uit hoe deze gebeurtenis haar 
leven heeft veranderd. De 15-jarige Puck Meerberg begon op zijn vijfde met programmeren 
en heeft inmiddels tien apps voor meerdere besturingssystemen gemaakt. En Patrick 
Rensen vertelt hoe je door het uitzetten van de centrale verwarming gewicht verliest. Een 
overzicht van alle sprekers is te vinden op www.tedxdelft.nl. 
  
Zinderend evenement 
Organisator Rob Speekenbrink is al vanaf het eerste moment betrokken bij TEDxDelft: “Het 
is ongelooflijk dat duizend mensen op een dag zoveel energie kunnen geven. TEDxDelft is 
een zinderend evenement dat mijn leven op een positieve manier heeft beïnvloed. Ik weet 
zeker dat iedereen die naar een van de eerdere edities van TEDxDelft is geweest dat kan 
beamen.” 
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Datum: 27 februari 2015 
Tijd: 14.00 tot 22.00 uur 
Tickets: regular € 49,-, studenten € 24,-. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.tedxdelft.nl/tickets  
  
Over TED en TEDxDelft 
TED is een non-profitorganisatie die zich richt op het verspreiden van 'Ideas worth 
spreading'. Het begon in 1984 in Californië met een vierdaagse conferentie over 
Technology, Entertainment en Design, maar inmiddels gaan de zogenaamde 'TEDTalks' 
over een veel breder scala aan onderwerpen. De jaarlijkse TED-conferentie nodigt de grote 
denkers en doeners van deze tijd - denk aan Bono, Bill Gates en Jamie Oliver - uit om hun 
'Idea' inspirerend over te brengen. De randvoorwaarden: out-of-the-box denken en 
maximaal 18 minuten presenteren. Al deze TEDtalks staan online. TEDxDelft is een 
onafhankelijk georganiseerd evenement in licentie van TED en beleefde haar vuurdoop in 
2011. 
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