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Schoolkrantredacties opgelet
Maak de krant van de vrijheid in Amsterdam
Achtergrond - 20 april 2011

Wil jij je journalistieke vaardigheden naar een hoger niveau tillen? Op
zaterdag 28 mei kun jij samen met redacteuren van vijf Nederlandse
en vijf Duitse schoolkranten een professionele krant maken over het
thema vrijheid. Wat ga je doen?
•
•
•
•

Interview politici en kunstenaars over hun vrijheidsidealen
Schrijf protestliederen met een theaterrecensent van de Volkskrant
Ga de straat op om reportages te maken over vrijheid
Teken cartoons met de politiek tekenaar van Trouw

•

Leg vrijheid in Amsterdam vast met een professionele fotograaf

Elke schoolkrantredactie stuurt een afvaardiging van drie schrijvers, een
vormgever/fotograaf en een illustrator/cartoonist. In kleine groepen volgen jullie
workshops en gaan jullie ter plekke aan de slag met artikelen en beeldmateriaal.
16 uur: deadline. De Nederlands-Duitse vrijheidskrant gaat naar de drukker.
Dezelfde avond heb je de krant in handen.
Speciaal voor deze krant vormen twee Nederlandse en twee Duitse scholieren de
hoofdredactie. Een professionele hoofdredacteur brengt hen de kneepjes van het
vak bij. Zij bepalen naam, inhoud en opmaak van de krant.
Deelname is gratis, alle kosten (inclusief reiskosten) worden vergoed. Om het
teamwerk op de redactie te versterken vragen wij jullie om de Duitse collega’s bij
jullie thuis te laten overnachten.
Zie hier het programma van de dag.
Wanneer en waar
•
•

Zaterdag 28 mei 2011, we beginnen om 09:30 uur
Het Amsterdams Lyceum, Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam

Informatie en aanmelden
Stuur voor 1 mei a.s. het aanmeldformulier met een recent exemplaar van jullie
schoolkrant op naar het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). Jullie krijgen dan
voor vrijdag 6 mei 2011 bericht of jullie er met een vijfkoppige delegatie bij

Duitsland Instituut

kunnen zijn.
Duitsland Instituut Amsterdam
Florianne van Hasselt
Antwoordnummer 10833
1000 RA Amsterdam
Voor vragen kan je contact opnemen met de Onderwijsafdeling van het DIA:
Florianne van Hasselt: f.t.vanhasselt@uva.nl / 020 525 3688
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie uit het Europafonds van
het ministerie van Buitenlandse Zaken

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.
Artikel: https://duitslandinstituut.nl/artikel/2975/schoolkrantredacties-opgelet

