


MATHIJS VISSERS
CREATIVE DIRECTOR

Vormgever, illustrator, kunstenaar.  Ik werk aan 
uiteenlopende projecten, van complete festi-
valvormgeving van FestyLand, decors voor 7th 
Sunday en Breda Live tot muurschilderingen in 
Theater Markant en De Eetkaamer. Kwaliteit en 
originaliteit staat bij mij hoog in het vaandel. Inter-
nationaal bekroond door o.a. het Art Institute in 
Chicago.

PABLO SLENDERS
MARKETING DIRECTOR

(Online) Marketeer, verbinder, vormgever. Na 
mijn eerste koffie in de ochtend begint mijn 
analytische brein zijn werk te doen. Ik zie kansen, 
mogelijkheden en creatieve manieren om 
doelgroepen te triggeren op de juiste manier. 
Het is fijn dat ik grafisch onderlegd ben, zo kan 
ik binnen no-time de concepten in mijn hoofd de 
wereld in brengen. Mijn naam komt in verband 
met het Udense “United Festival” veel naar voren. 
Ook achter de schermen komt mijn werk via de 
Eetkaamer, Sushi restaurant Umaizo, ’t Zusje, 
Hierhoudenwevan, Braboneger en Kunst & Co 
steeds vaker op de voorgrond. 

De koppen achter 
Studio Edison.





Festyland
VAN VORMGEVING
NAAR BELEVING.

Voor de derde editie op een rij werd een 
totale vormgeving van het concept en het 
terrein opgezet voor Festyland





Theater 
Markant
SAMEN ZOEKEN 
WE NAAR DE JUISTE 
WEG.

Binnen Theater Markant Uden was 
er backstage een doolhof ontstaan. 
Ook werd deze beschreven als kil en 
ongezellig. Door middel van levendige 
teksten en illustraties kwam de 
backstage tot leven.





United
Festival
LET’S CREATE
TOGETHER.

Uden miste een festival. Door 
sociale betrokkenheid ontstond er 
vanuit een betrokken social media 
campagne “United Festival”. Met 
scherpe en vernieuwende social 
media campagnes bleef het Festival 
in the picture, met een prachtige 
dag als eindbestemming.





Kunst & co
CULTUURAANBIEDER 
IN UDEN.

Terwijl Stichting C en het Mondriaanhuis 
samensmolten zorgden we voor een 
passende vormgeving en marketing naar 
de buitenwereld binnen het budget.





Eetkaamer
PIONIEREN OP ‘T
BRABANTPLEIN.

Door het gedreven ondernemerschap 
van de eigenaren kon de Eetkaamer in 
3 jaar 2 keer uitbreiden. Wij stonden ze 
bij in iedere stap van hun marketing en 
vormgeving.





Inniti 
Interim
Financiëel inzicht

Hoe straal je uit dat je kan bouwen op een 
professional als financieel expert Teun 
van der Heijden? Met die vraag gingen 
wij aan de slag met het logo van Inniti 
interim. Met een complete huisstijl en 
communicatielijn als gevolg.






