Beste Grootouders en senioren,
De Provinciale GOSA-stuurgroep en de Gewestelijke GOSA-werking nodigen U van harte uit op de

op donderdag 16 maart 2017
in Domein “ BEGONIA”, Pintestraat 29 te 9840 De Pinte
Programma :

13u30 – 13u50 : Aankomst, check aanwezigheden en plaatsing deelnemers aan tafel in de zaal
14u :

Onthaal aan onze koffietafel met koffie met 2 gebakjes

14u50 :

Verwelkoming door voorzitster Ludwine Van Hee

15u :

16u30 :

VOORDRACHT DOOR VRT JOURNALIST TIJS MAUROO:
“ HOE WORDT HET NIEUWS GEMAAKT “
Heb jij je ook al eens afgevraagd hoe het nieuws gemaakt
wordt ? Hoeveel mensen zijn daarvoor nodig? Hoe wordt
nieuws geselecteerd en via welke bronnen komt het bij
een nieuwsdienst terecht? Hoe ziet een doorsnee dag
van een journalist, cameraman of geluidstechnicus eruit?
Welke technische middelen worden ingezet ...
Op al die vragen en nog veel meer komt een antwoord
tijdens deze lezing door VRT journalist Tijs Mauroo.
De voordracht wordt geïllustreerd met beelden van het
werk achter de schermen en een live-inkijk in de opbouw
van het journaal van die dag. Naar ‘Het Journaal’ kijken
zal achteraf nooit meer hetzelfde zijn…
Dank en slotwoord door ondervoorzitter Eric De Vogelaere

Deelnameprijs : 12 € per persoon
Info en inschrijven : bij Lauretta Boelaert, Daalkouterlaan 14, 9550 Hillegem, tel. 053/626494 of e-mail
lauretta.boelaert@skynet.be met vermelding van naam en voornaam van de deelnemers en afdeling.
Gelieve in te schrijven en het bedrag van 12 € per persoon te storten op rekeningnummer
BE55 9795 7799 7844 van GOSA gewest Aalst met vermelding “741213 Prov. Lenteontmoeting” en dit
vóór maandag 6 maart 2017. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.
Aandacht : het aantal plaatsen is beperkt; gelieve dus snel in te schrijven !!!
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