
Een Curieuze Combinatie... 

 
Zet het gezicht van verjonging Marijke Helwegen en trendwatcher Richard Lamb bij 
elkaar en je krijgt een wel heel bijzondere chemie te zien. De curieuze combinatie van 
Marijke  Helwegen & Richard Lamb is beschikbaar voor lezingen; dagvoorzitterschappen; 
brainstormsessies; productpresentaties; persconferenties; personeelsbijeenkomsten; 
klantendagen etc. etc. 
 
Richard over Marijke: “Zij zorgt als cosmetische vredesduif niet alleen voor de vrolijke 
noot tijdens een bijeenkomst maar zij laat zich ook van haar filosofische kant zien. Het is 
geweldig om te ervaren hoe zij de aanwezigen af en toe flink op het verkeerde been kan 
zetten. Samenwerken met Marijke is iedere keer weer een feestje.” 
 
Marijke over Richard: “Terwijl ik met mijn opgespoten lipjes het Nederlandse 
polderlandschap ontwapen, houdt Richard met zijn trends en gadgets de leidraad van ons 
verhaal in de gaten. Met zijn ‘TO DO methode voor verandering’ laat hij de aanwezigen zien 
hoe zij voortaan zelf trends kunnen spotten en vertalen in kansen.” 
 

Duo-lezing ‘Trends & Authenticiteit’ 
Marijke Helwegen en Richard Lamb verzorgen lezingen 
en interviews over tal van onderwerpen. Zo wordt de 
lezing over ‘Trends & Authenticiteit’ goed ontvangen. 
Marijke en Richard verzorgen daarbij een wervelende 
presentatie met veel aansprekende voorbeelden van trends 
en gadgets voor de komende jaren. Daarbij geven zij aan 
dat authenticiteit (echtheid) zeer belangrijk is in een tijd 
waarin organisaties steeds transparanter worden voor de 
buitenwereld. Marijke en Richard praten uw gasten graag 

even bij, uiteraard op hun geheel eigen wijze: inhoudelijk goed afgestemd op het publiek en 
met een kwinkslag gebracht. 
 
Contact 
Voor dubbel-interviews en het plaatsen van een optie 
voor een duo-optreden door Marijke Helwegen en 
trendwatcher Richard Lamb kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van Trendwatcher.com: 070 511 44 44.  
 
Het is ook mogelijk om een boeking te plaatsen via alle 
renommeerde sprekerbureau’s en evenmentenbureau’s. 
Zie www.MarijkeHelwegen.nl en www.RichardLamb.nl.
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