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‘DE MAKERS VAN PALAZZO’ GAAN UITBREIDEN

▶ Palazzo breidt uit met tweede locatie
▶  Nieuw concept Piano Reserva volgend 

jaar van start
▶ M-Visible wil evenementenbureau beginnen

Na marketingfuncties bekleed te hebben bij onder 
meer de toenmalige platenmaatschappij PolyGram 
en Joop van den Ende Producties, begon Rick 
Gemser zijn eigen bedrijf M-Visible. Dat specialiseert 
zich in marketing en promotie op het gebied van 
entertainment, cultuur en gastronomie. Vanuit die 
combinatie ontstond het idee om het van oorsprong 
Duitse concept Palazzo naar Nederland te halen. Niet 
de eerste dinner show in ons land, erkent Gemser, 
want ook evenementbureaus als Arjan van Dijk, 
Wentink Events en Joop van den Ende Producties 
organiseren dit soort voorstellingen, en eveneens 
voor de zakelijke markt. Maar Palazzo onderscheidt 
zich volgens hem op twee belangrijke punten: “Bij 
andere dinner shows kom je voor het entertainment 
en is het eten bijna meer iets ‘erbij’. Bij ons eet je 
op Michelinster-niveau. Daarnaast is Palazzo geen 
totaalentertainmentshow, maar variété. Wij serveren 
volkomen waanzinnig restauranttheater. Je weet niet 
waar je moet kijken, want overal gebeuren gekke 
dingen.” Het spektakel is geregisseerd door een 
Amerikaan die ooit begon bij het Zwitserse Pomp 
Duck And Circumstance, volgens Gemser ‘de moeder 
aller dinner shows’. Ook een vergelijking met Cirque 
Du Soleil blijkt hout te snijden, want verschillende 
van de optredende artiesten zijn van deze Canadese 
show afkomstig.

Mediapartnerships
M-Visible haalt voor Palazzo per seizoen zo’n 25 
artiesten uit alle hoeken van de wereld. Zij zijn in 
die periode bijna dagelijks in touw (ook letterlijk), 
maar het zwaartepunt ligt in december. “Als ik in de 
periode 6 december tot en met eerste kerstdag vier 
tenten naast elkaar zou zetten, zou ik die nog mak-
kelijk vol krijgen. In de decembermaand willen veel 
bedrijven iets leuks doen met hun personeel. Het is 
aan onze marketingmensen om te zorgen dat ook 
oktober, november, januari en februari succesvol 
worden.” Daartoe zijn onder meer mediapartnerships 
opgezet met De Telegraaf, Het Parool en Hillenaar 

Outdoor Advertising. Uiteraard worden de contacten 
uit de zorgvuldig opgebouwde database op de 
hoogte gehouden, zijn billboards geplaatst en spots 
geboekt op BNR Nieuwsradio, RTV Noord-Holland en 
AT5. Vrij regionaal georiënteerde marketing dus. Een 
landelijke campagne zou weliswaar het potentieel 
kunnen verhogen, maar vereist hogere budgetten 
en resulteert ook in versnippering. Echter, Palazzo 
slaat op een andere manier haar vleugels uit. “Wij 
zijn ons bedrijf op dit moment aan het voorbereiden 
om volgend jaar met twee Palazzo’s te gaan draaien.” 
Daarbij wordt nog getwijfeld tussen Rotterdam 
en Maastricht, maar hoogstwaarschijnlijk wordt de 
tweede tent in de havenstad opgezet. “Het potenti-
ele aantal bezoekers is daar veel groter, en je moet met 
deze productie toch bijna 20.000 kaartjes verkopen om 
break-even te draaien”, rekent Gemser voor.
De €3 miljoen kostende productie wordt dit jaar 
door een aantal sponsors mede mogelijk gemaakt. 
Wijnimporteur Vinites heeft wijnhuis Carmen naar 
voren geschoven, dat dit jaar centraal staat, het 
porselein is van Kahla, het bestek van Couzon en er 
staan Spiegelau-glazen op tafel. “Die namen zeg-
gen gasten misschien niets, maar het zijn stuk voor 
stuk merken aan de bovenkant van de markt, die in 
Palazzo het juiste platform zien voor hun pro� lering. 
Ze sluiten ook aan bij onze visie: op kwaliteit wordt 
niet beknibbeld. Anders zou een topkok als Ron 
Blaauw er ook nooit zijn naam aan verbinden.”

Piano Reserva
Dit jaar introduceert M-Visible nog een tweede con-
cept: Piano Reserva, waarvan in de laatste week van 
september een try-out gelopen heeft. Het is de bedoe-
ling komend voorjaar met het concept door Nederland 
te trekken. Piano Reserva betreft een combinatie van 
klassieke muziek met kaas, brood en wijn, gebracht in 
historische locaties als kastelen, landhuizen en kerken. 
“We willen hiermee klassieke muziek terugbrengen naar 
zijn oorsprong”, legt Gemser uit. “Er wordt steeds een 
componist centraal gesteld, en aan de hand van diens 
levensverhaal wordt een bijpassende wijn geserveerd.” 
Tijdens de eerste reeks werden sonates van Domenica 
Scarlatti uitgevoerd door toppianiste Pnina Becher.
Uit de twee concepten vloeien nu ook een derde en 
vierde activiteit voort. “We werden laatst gebeld door 
een bedrijf dat bij Palazzo aanwezig was, en zich nu 
wilde inschrijven voor Piano Reserva. Maar of we er 
dan wel een dinner show van konden maken. Op 10 
december worden dus geen 400 Palazzo-couverts be-
reid, maar 700, waarvan er 300 worden uitgeserveerd 
tijdens Piano Reserva in de Grote Kerk van Naarden. 
We zijn dus eigenlijk onze eigen cateraar geworden. 
Bovendien is het evenement op 10 december een eer-
ste voorbeeld van het opleveren van een maatproduc-
tie. Ik ben dan ook van plan een evenementenbureau 
te gaan beginnen: Palazzo Corporate Events. Wat wij 
elk jaar in het groot doen, kunnen wij immers ook in 
het klein en op maat.” ◼

“Wij serveren volkomen 
 waanzinnig restauranttheater”
Met Palazzo en binnenkort ook Piano Reserva brengt marketing- en promotiebedrijf M-Visible 
twee (bedrijfs)evenementen, die de zintuigen evenzeer verwennen als de smaakpapillen. Uit 
deze concepten komen steeds meer andere activiteiten voort.

DOOR WERNER SCHLOSSER

 Eerste editie: 2004
Seizoen: 10 oktober 2008 t/m 28 februari 2009
Voorstellingen: 115
Aantal medewerkers per show: 70
Publiek: voor 60 à 65% bedrijven
Capaciteit per show: 400
Bezoekerstotaal: 80.000
Prijzen: €103,77 tot €136,79 (excl. drank)
Productiekosten: ca. €3 miljoen per seizoen
Omzet: ‘Al sinds het eerste jaar maken we winst’

Palazzo in cijfers

31_eble_04_®ik.indd   29 10-10-2008   15:55:01


