
 

 

 

 

CUE Publieksprijs  
 
DOEL 
De vakbeurs CUE staat bekend om zijn innovatieve karakter. Op de beursvloer exposeren en 
presenteren verschillende exposanten de nieuwste trends op het gebied van podiumtechniek te 
vinden, variërend van beeldapparatuur, licht- en geluidstechniek tot (tijdelijke) podia, meubilair, 
decor en hijs- en heftechniek. 
Bij CUE draait het niet alleen om materialen, maar ook om de denkwijze erachter. 
Ruim 7.000 technici in de evenementenbranche en podiumkunsten weten inmiddels hun weg te 
vinden naar dé vakbeurs voor event-, installatie- en entertainmenttechnologie.  
 
CUE wil innovatie in de branche stimuleren en eren. Daarom reikt CUE een CUE Publieksprijs uit. 
uitreiken. 
 
Op deze manier wordt dit doel gewaarborgd: 

• Het beeld dient innovatief en eigentijds te zijn met een toekomst gericht perspectief wat de 
branche zal doen versterken 

• Een concrete impuls gegeven aan de branche om haar innovatiekracht uit te bouwen en te 
benutten. 

 
DOELGROEP 
Iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij de techniek en processen op- en rond het 
podium kan meedingen naar de CUE Publieksprijs.  
Hieronder vallen bedrijven die standhouder op CUE2022 zijn en een belangrijke innovatieve bijdrage 
leveren aan het werkgebied.  
 
INZENDINGEN 

• Inschrijven voor de CUE Publieksprijs is mogelijk van 1 november tot en met 10 december 
2021. U kunt zich inschrijven via het digitale inschrijfformulier, deze vindt u op Publieksprijs 
(cue.nl)  
 

• Het is van belang dat de inzending aan onderstaande criterium voldoet:  
1. Innovatie 
Het product, concept, proces, procedé of dienst is een originele innovatie op technisch, 
ergonomisch, maatschappelijk en/of economisch gebied. 
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INNOVATIEGALERIJ 
De inzendingen worden tijdens CUE2022 tentoongesteld in CUE Experience.   
U kunt uw product hier tentoonstellen. Let op: het product kan niet aangezet worden of 
demonstraties mee gehouden worden.  
 
SELECTIE 
Tussen 11 december en 17 december 2021 zal het bestuur van de Stichting Theater Vakbeurs de 
inzendingen beoordelen op basis van bovenstaande criterium.  
 
BEOORDELING EN PRIJZEN  
Het publiek kan vooraf op de website van CUE en tijdens CUE2022 stemmen op alle inzendingen voor 
de CUE Publieksprijs. 
Uiterlijk één week na de beurs wordt de winnaar bekend gemaakt.  
De prijs voor de winnaar van de CUE Publieksprijs bestaat uit een CUE Award en vermelding op de 
website, social media kanalen en in de digitale nieuwsbrieven van CUE. 
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