
 

Hey! 
 
 
Je bent ingeschreven voor ‘What the Media!?’ op zaterdag 23 april in Antwerpen op de AP 
Hogeschool – campus Meistraat (Meistraat 5, 2000 Antwerpen). Onderstaand nog even enkele 
praktische zaken om een goed verloop van de dag te garanderen. 
 

• Kijk goed na voor welke activiteiten en in welke tijdslots je bent ingeschreven (zie mails van 
Eventbrite) 

• Bij aankomst vragen we om je eerst aan te melden aan het onthaal (binnenkoer AP, duidelijk 
aangeduid met banners bij aankomst).  

• Het onthaal is geopend vanaf 12u. Als je ingeschreven bent voor een workshop/sessie in het 
eerste tijdslot (13u-14u15), gelieve je dan tussen 12u15-12u30 aan te melden aan het 
onthaal zodat de sessies zeker op tijd van start kunnen gaan. Indien je niet bent ingeschreven 
voor het eerste tijdslot, is het voldoende om je 15 minuten voor de start van de sessie aan te 
melden aan het onthaal. Je moet je slechts 1x aanmelden aan het onthaal: bij aankomst. 

• BELANGRIJK: Wij voorzien geen eten/drinken. Indien je die dag wil eten/drinken, zorg dan 
zelf voor versnaperingen en drinken! 

 
Programma 
Hieronder kan je het programma met de uurregeling en lokalenverdeling raadplegen.  
Om 16u reikt minister Dalle de prijzen uit van de ‘What the Media!? Awards’ in Aula Kockx. 
 
Bereikbaarheid 
De AP Hogeschool (campus Meistraat) is gelegen op 10 minuten wandelafstand van station 
Antwerpen-Centraal. We raden je aan om met het openbaar vervoer, de fiets of te voet naar 'What 
the Media!?' te komen. 
 
Vragen 
Bij vragen kan je altijd een mailtje sturen naar info@whatthemedia.be  
Bij praktische vragen kan je terecht bij projectcoördinator Violet op +32 497 76 19 05. Bij 
inhoudelijke vragen of vragen op de dag zelf kan je altijd de locatieverantwoordelijke Laurens 
bereiken op +32 472 94 37 08. Wij kijken er alvast naar uit om er een leuke dag van te maken! 
 
Ter info: Op 23 april organiseert AP Hogeschool op dezelfde locatie een infodag van 10u tot 14u. 
Weet je nog niet goed wat je graag wil studeren of ben je gewoonweg nieuwsgierig naar hun 
opleidingsaanbod? Kom dan zeker wat vroeger zodat je deze infodag kan meepikken. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het ‘What the Media!?’ team 
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