Hey!
Jij bent ingeschreven voor het TikTok- of YouTube-parcours tijdens ‘What the Media!?’ op zaterdag
23 april op de site van Permeke (De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen). Wij kijken er naar uit! In dit
mailtje nog wat meer info voor zaterdag.
•
•

•
•
•

De activiteiten starten stipt om 10u45. Zorg er dus voor dat je tussen 10u15 -10u30
aangemeld bent aan het onthaal van ‘What the Media!?’ (De Kubus van Permeke).
Aan het onthaal worden de aanwezigheden opgenomen en worden jullie begeleid naar het
groepje waar je de rest van de dag mee zal spenderen. Aan het onthaal wordt ook gevraagd
of je zelfstandig naar huis gaat of wordt opgehaald.
Er is een vrijwilliger die de hele dag jouw groepje begeleidt van de ene activiteit naar de
andere. Blijf altijd goed bij deze vrijwilliger.
BELANGRIJK: Wij voorzien geen eten/drinken. Als je die dag wil eten, zorg er dan voor dat je
een lunchpakket, versnaperingen en drinken mee hebt.
Vanaf 16u30 kan je ouder/voogd je ophalen aan het onthaal of kan je zelfstandig naar huis
(indien dit is afgesproken met je ouder(s)/voogd). Als je naar huis gaat, moet je nog even de
aanwezigheidslijst aftekenen aan het onthaal.

Dagverloop
- 10u15 – 10u30.: Onthaal
- 10u45 – 12u15: Eerste activiteit
- 12u15 – 12u45: Lunchpauze (als je die dag wil eten/drink, zorg er dan voor dat je een
lunchpakket en drinkbus meehebt!)
- 13u – 14u30: Tweede activiteit
- 14u45 – 16u15: Derde activiteit
- 16u30: Verwachte einde van What the Media!?
Bereikbaarheid
De site van Permeke (De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen) is gelegen op 5 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 of inhoudelijke vragen kan je terecht bij projectcoördinator Violet op +32 497 76 19 05.
Bij vragen of mededelingen op de dag zelf kan u altijd de locatieverantwoordelijke Meryem bereiken
op +32 484 21 44 73. Wij kijken er alvast naar uit om er een leuke dag van te maken!
Ter info: er kan pers aanwezig zijn op het evenement. Als je niet in beeld gebracht wilt worden,
signaleer je dit best zelf aan de reporters en probeer je ervoor te zorgen zoveel mogelijk uit beeld te
blijven.
Met vriendelijke groeten,
Het ‘What the Media!?’ team

