Interview met Marcel Engelman aka @frogjumpmarcel
Amy en Martine Hallo!
Marcel Alias de Prezi kikker he..
Amy en Martine Ja!
In die hoedanigheid ga ik bij jullie optreden.
Amy en Martine Leuk! Zou je daar iets meer over kunnen vertellen, over
jouzelf?
Marcel Over mijzelf… nou als zijnde mijzelf in de Prezi kikker ben ik eh, iemand die Prezi’s maakt, ik
ontwerp Prezi’s en heel af en toe geef ik ook nog wel eens een privélesje en een incompany training
maar ik ben voornamelijk vormgever, Prezi vormgever. En in die hoedanigheid ga ik bij jullie op het
podium een beetje rondspringen.
Martine En voor de mensen die niet weten wat Prezi is, zou je dat kort kunnen toelichten?
Marcel Ja, eh, nou Prezi, in principe is het een presentatie tool maar je kunt het ook natuurlijk voor
heel veel andere doeleinden gebruiken. Het is simpel gezegd een groot canvas doek waar je van alles
op kunt gooien. Eh, teksten, filmpjes, foto’s. En vervolgens hangt daar een camera boven en die
camera die kan inzoomen, die kan uitzoomen, en die kan penbewegingen maken. Dus de gras is
vooral dus dat je met die camera werkt, dat je daar ook de kracht uithaalt, als het om Prezi gaat.
Martine Oke.
Marcel Dat in het kort.
Amy en Martine Mooi zo!
Marcel Ja.
Amy en Martine Hee en je spreekt dus op Social Media Inspiration Day. En eh, wat spreekt je nou
aan om mee te werken aan SMID?
Marcel Eh… in deze spreekt het me aan omdat ik al eens naar wat social media events ben geweest
en eh, hoe leuk ze soms ook zijn, vaak heb ik een beetje het idee dat het heel serieus genomen wordt
en eigenlijk toch ook een beetje een hoop gebakken lucht gehalte is. En bij jullie weet ik dat het feest
wordt en dat het gewoon serieus is, dat we op een aantal vlakken echt de diepte in gaan en, maar
dat er vooral ook heel veel met een korreltje zout genomen gaat worden en, dat spreekt mij, ja dat
spreekt mij wel aan. Dat is de manier waarop ik zelf ook werk.
Amy en Martine Leuk! Wat een opsteker is dat. Ja, ja, dat is wat we graag…
Marcel ..een complimentje richting jullie.
Amy en Martine Dat is wat we graag willen inderdaad. Dank je wel.

Amy en Martine Hee en kun jij een tipje van de sluier oplichten waar de Prezi kikkert het over gaat
hebben?
Marcel Hmm.. de spanning moet een beetje opgebouwd worden. Ehm… ja ik ga vooral natuurlijk
wat tips en tricks geven. Ik ga het hebben over do’s maar vooral ook over don’ts. En eh, ik denk dat
we het daar maar bij moeten laten. Ik denk dat het vooral eh… Ja, ik zou gewoon zeggen kom langs
en kijk hoe ik op dat podium heen en weer spring. Ik zit hier nog vrij stil omdat ik de instructie van
jullie heb gekregen dat ik stil moet zitten
(ze lachen)
Marcel waardoor het een beetje blokkerig wordt, maar op een podium daar heb ik de ruimte en ja,
daar ga ik gebruik van maken.
Amy en Martine Helemaal mooi!
Ja!
Amy en Martine Nou, de laatste vraag… wat moeten wij absoluut van jou weten?
Marcel Wat jullie absoluut van mij moeten weten! Dat ik eh, graag van goede cappuccino’s houd.
Martine Nou, daar zullen we hotel Haarhuis eens eventjes instrueren dan.
Marcel Juist, juist… Ja… Nee kijk, als het om social media gaat, ik gebruik Twitter vrij veel, en ik geef
altijd aan bij mensen van joh, laten we gewoon eens een kopje koffie doen, vrijblijvend. Maar dan
zeg ik altijd wel, ja, he, dat kopje koffie, dat moet wel een goeie zijn.
Amy en Martine Dat moet een cappuccino zijn.
Marcel Ja, dat moet een cappuccino zijn, ja. Ja. Dus eh, wat dat betreft, ja, dat is ja.. Voor de rest..
er is heel veel over mij om te weten maar ja, daar is de kijt.. de tijd denk ik te kort voor.
Martine Wil je ons nog eh, iets delen, over misschien rare trekjes of eh, rituelen die je hebt van
tevoren, of eh, hobby’s..
Marcel Rare trekjes, nou ja, ik heb, op de een of andere manier heb ik altijd iets raars met een
kikkertje. En eh, de mensen die mij op Twitter kennen die eh, die zullen dat wel herkennen. En dat is
een beetje een eigen leven gaan leiden. Dus ja, dat is natuurlijk ook wel vreemd. Er zijn weinig
mensen die in plaats van een stropdas volgens mij een kikker eh…
(ze lachen) Martine; Maar waar is dat dan ontstaan Marcel, waar komt die kikker vandaan?
Marcel O jee, dat is zo’n raar verhaal..
(tegelijkertijd: Dat is een goeie.)
Marcel Waar komt die kikker vandaan.. eh… Die kikker die is ontstaan omdat ik, toen ik afstudeerde
van de Kunstacademie, een eigen bedrijfje had als grafisch vormgever. En vervolgens ben ik daar
eventjes een tijdlang, wegens gezondheidsredenen ben ik daar uit geweest en al die tijd heeft in mijn
hoofd zitten spelen dat ik toch ook weer een eigen bedrijf wilde hebben. En ook al die tijd springde,

sprong dat ko.. dat kikkertje bij mij in mijn hoofd rond. Als zijnde dat als ik een bedrijf weer zou
beginnen dan moest dat iets met dat kikkertje zijn. En eh, een boomkikkertje, een creatief,
beweeglijk, springend, af en toe lichtelijk irritant maar wel leuk ogend, eh ja, creatief diertje.
Amy en Martine Een op-kikker!
Marcel Ja! Een opkikker. Ja. En af en toe een gifkikker.
Amy (ze lachen) Het is echt jouw handelsmerk geworden ook he, op Twitter he. Want daar ben je
@frogjumpmarcel.
Marcel Ja! En jij hebt het aangedurfd om me ooit eens een keer een kus te geven. Dus voor jou ben
ik veranderd in een prins.
Ah…
Amy Op zeker! En daarom ben je er ook 13 maart. Maar geen paard meenemen he?
Ze lachen allemaal.
Marcel Nou ja, wie weet…
Amy en Martine Wie weet… Dan zetten we het paard in de gang. Nou goed, hee, dank je wel, en eh,
tot de 13e, leuk dat je erbij bent.
Marcel Ja zeker! Ik ga vol in de voorbereidingen om een mooie presentatie in ieder geval neer te
zetten. En ik hoop dat ik mensen qua Prezi in ieder geval kan inspireren. En wellicht dat we ja, dat er
her en der wat leuke gesprekken uit voortkomen. Al dan niet over Prezi.
Amy en Martine Ongetwijfeld. Sowieso! Tot de 13e!
Marcel Ja, absoluut! Groetjes!
Amy en Martine Haihai!

